Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 15 juni kl. 13.00

Ärenden:
1

Fyllnadsval till regionfullmäktige

2

Utdelande av ungdomsledarpris 2020

3

Information om Coronapandemin – Covid-19

4

Revisorernas information

5

Delårsrapport 1 2020 Region Gotland

6

Förändring av finansiellt mål 2021

7

Rambudget för vissa investeringsområden

8

Redovisning av uppdrag. Effektivisera och minska regionens lokalkostnader

9

Redovisning av uppdrag. Sänkning av IT-kostnader

10 Finansiering av beslutade stödåtgärder med anledning av Coronapandemin, Covid-19
11 Överenskommelse om krispaket för tekniska nämnden med anledning av
Coronapandemin, Covid-19
12 Förstärkta folkhälsoåtgärder med anledning av Coronapandemin, Covid-19
13 Temporärt ändrade bidragsregler för stöd inom kultur- och fritidsområdet med
anledning av Coronapandemin, Covid-19
14 En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen med anledning av
Coronapandemin, Covid-19

15 Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
16 Nya krav för enskilda att bedriva fristående förskola och skola
17 Kollektivtrafikavtal ”Trafik 2020” - begäran om tilläggsanslag till tekniska nämnden samt
omdisponering av budget mellan barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden
18 Taxeändring betalsopsäck
19 Införande av arbetsresekort med ändring i Bestämmelser för färdtjänst
20 Utökning av verksamhetsområde för fastigheter vid Öja Olovs samt Öja Roes
21 Tilläggsavtal. Försäljning av Visby Snäckgärdet 1:28 m.fl.
22 Tilläggsanslag. Ombyggnad av Terra Novaskolans kök
23 Årsredovisningar och revisionsberättelser för bolagen 2018; anmälan
24 Motion. Marktilldelning för AB Gotlandshem
25 Avsägelser i regionfullmäktige
26 Avsägelser och fyllnadsval
27 Medborgarförslag; beslutade
28 Medborgarförslag; nya
29 Interpellation. Konsekvenser av sparbeting SÄB, ställd av Håkan Ericsson (S)
30 Interpellation. Samråda med pensionärsrådet, ställd av Håkan Ericsson (S)
31 Interpellation. Riktlinjer ekonomiska nedskärningar, ställd av Håkan Ericsson (S)
32 Interpellation. Gotlandshems nya huvudkontor, ställd av Peter Barnard (V)
33 Interpellation. Gällande cykelplan Gotland, ställd av Lisbeth Bokelund (MP)
34 Frågor
35 Nya motioner
36 Nya interpellationer

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga. Under nu rådande omständigheter rekommenderar vi
intresserade åhörare att följa sammanträdet via P4 Gotlands webbsändning
Länk: https://gotland.se/regionfullmaktige. Klicka på ”Lyssna på regionfullmäktige”.
Visby den 3 juni 2020
Inger Harlevi
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2020-06-15

Handlingar till

Ärende 1

Fyllnadsval till regionfullmäktige
Innehåll
• Länsstyrelsens sammanräkning 2020-05-04 (201-11898-2020 och 201-1899-2020):
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Ingrid Gustavsson (Fi),
Martin Kolberg (Fi), Wilhelmina Skoghs gata 11 E Bv, 621 37 Visby
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Carin Rosell (S)
André Friberg (S), Rute Valleviksvägen 126, 624 58 Lärbro
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BESLUT
2020-05-04
Dnr: 201-1898-2020

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
4 maj 2020 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Feministiskt initiativ
Ny ersättare: Martin Kolberg
Avgången ersättare: Ingrid Gustavsson
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot

Ersättare

Gerd Holmgren
Torun Ström

1. Ann-Charlotte Lotta Persson
2. Martin Kolberg *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85
VISBY inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför underskrift.

Britt Silfvergren

Lena Norén
Kopia till
Regionfullmäktige vid Region Gotland via e-post: regiongotland@gotland.se
Ny ersättare: Martin Kolberg, Wilhelmina Skoghs gata 11 E, 621 37 Visby
Feministiskt initiativ via e-post: gotland@feministisktinitiativ.se

Bevis
2020-05-04

201-1898-2020

Martin Kolberg
WILHELMINA SKOGHS GATA 11 E BV
62137 VISBY

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
4 maj 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Feministiskt initiativ
Kommun: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Lena Norén

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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BESLUT
2020-05-04
Dnr: 201-1899-2020

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
4 maj 2020 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: André Friberg
Avgången ersättare: Carin Rosell
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot
Meit Fohlin
Filip Reinhag
Ylva Bendelin
Thord Ingesson
Conny Kristensen Gahnström
Jonathan Carlsson
Aino Friberg Hansson
Bo Björkman
Anne Ståhl Mousa
Linus Gränsmark
Hanna Westerén
Tommy Gardell
Lennart Petersson
Tony Johansson
Anneli Klovsjö
Håkan Ericsson
Linn Philip
Greger Eneqvist

Ersättare
1. Torgny Ammunet
2. Charlotte Andersson
3. Mikael Nilsson
4. Tony Ekman
5. Mats Sundin
6. Jessica Palmgren
7. Eric Martell
8. Jenny Larsson
9. André Friberg *
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85
VISBY inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför underskrift.

Britt Silfvergren

Lena Norén
Kopia till
Regionfullmäktige vid Region Gotland via e-post: regiongotland@gotland.se
Ny ersättare André Friberg, Rute Valleviksvägen 126, 624 58 Lärbro
Socialdemokraterna via e-post: gotland@socialdemokraterna.se

Bevis
2020-05-04

201-1899-2020

André Friberg
RUTE VALLEVIKSVÄGEN 126
62458 LÄRBRO

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
4 maj 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Kommun: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Lena Norén

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 170

Ungdomsledarpris 2020

RS 2020/420
AU § 154

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Regionfullmäktige har att utdela ungdomsledarpriset till Ann-Charlotte Dahl,
Visborgs OK.

Regionstyrelsens beslut
x

Region Gotlands ungdomsledarpris 2020 går till Ann-Charlotte Dahl, Visborgs
OK.

Årets pristagare av Region Gotlands ungdomsledapris är Ann-Charlotte Dahl,
Visborgs OK. Lotta har varit aktiv i föreningen i många år och ansvarar för
ungdomskommittén samt leder utbildningar i orientering. Lottas ledord är ”alla får
vara med, alla har samma värde, alla kan delta efter sina förutsättningar”.
”Som ledare så ser hon alla, och låter alla ta ansvar och inspirerar ungdomarna till att
utvecklas mer. Dessa egenskaper gör att många av våra unga fortsätter vara kvar i
föreningen” säger Ulrika Lind Sporre, ordförande i föreningen Visborgs OK som har
nominerat Lotta.
Ungdomsledarpriset i nuvarande form antogs av kommunfullmäktige år 2004. Priset
utdelas till en ideellt arbetande ledare inom föreningsdriven ungdomsverksamhet.
Priset kan erhållas en gång. Berättigad att söka är privatperson, förening eller
distriktsorganisation, som då söker priset för medlems räkning. Kultur- och
fritidsberedningen har berett ärendet och var eniga i sin bedömning.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.

77 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Ungdomsledarpris 2020
Nominerad: Ann-Charlotte Dahl, ungdomsledare Visborgs OK
Uppgiftslämnare: Ulrika Lindh-Sporre, ordförande Visborgs OK
Lotta är en klippa för vår förening! Hon är en året-runt ledare och finns alltid tillgänglig för våra
ungdomar. Hon är lugn och pedagogisk och har ett enormt tålamod. Visborgs OK skulle inte klara sig
utan Lotta! Hon är ansvarig för och sammankallande i vår ungdomskommitté, så hon leder arbetet
kring orienteringsutbildning för våra barn och ungdomar. Hon har varit aktiv i föreningen i många
många år. Lotta är alltid glad och välkomnande, ”alla får vara med, alla har samma värde, alla kan
delta efter sina förutsättningar” – det är Lottas ledord! Lotta bidrar starkt till att klubben behåller sin
familjära känsla, hon har en förmåga att se alla. Hon avsätter många semesterdagar och helger per år
för att följa med våra barn och ungdomar på resor, utbildningar och läger. Hon ansvarar för
planering, anmälningar och bokningar av dessa resor. Bland annat åker hon en vecka av sin semester
på Rikslägret för orientering i Idre efter midsommar. Det som är så speciellt med Lotta är att hon
alltid tar sig tid, oavsett var och i vilket sammanhang du möter henne. Det kan t.ex. vara i skogen
under pågående tävling (när hon själv tävlar!) och personen inte hittar och behöver hjälp vidare. Då
är det självklart för henne att stanna och visa trots att det påverkar hennes eget resultat. Hon har
också en fantastisk förmåga att behålla våra ungdomar i föreningen, att inspirera dem och motivera
dem att fortsätta att utvecklas. Hon låter ungdomarna ta eget ansvar, att få lära sig planera och se
framåt och vägleder dem att kunna vägleda yngre. Hon bidrar till att ungdomsgruppen känner
samhörighet och gemenskap genom att se till att de gör andra saker tillsammans förutom
orientering. Bl.a. provar de på bugg, självförsvar och klättring. Lotta deltar alltid i föreningens andra
åtaganden vid tävlingar och arbetsdagar. Hon är alltid med som funktionär vid våra egna tävlingar
och bidrar med arbetskraft vid klubbens anläggningsdagar. Hon anordnar varje år ett Luciatåg för de
orienterande barnen och ungdomarna, som alltid inleds med pepparkaksbakning och sångträning.
Lotta är unik, på många sätt, det är svårt att sätta ord på allt det hon gör. Hon sprider så mycket gott
omkring sig och har enorm kunskap och erfarenhet som hon ödmjukt delar med sig av.

Nominerad: Gunnar Bäck, IFK Visby, Ungdomsledare och tränare
Uppgiftslämnare: Berth Fohlin, eldare IFK Visby Bordtennis
Gunnar är en ideell eldsjäl för bordtennisen på Gotland och har under många år varit ledare och
tränare för ungdomar. Sedan ett antal år är han engagerad inom IFK Visby, men han gör även en stor
insats för andra föreningar och Gotlands Bordtennisförbund. Gunnar lägger ner 10-15 timmar i
veckan, ibland t.o.m. mer. 2019 tog han initiativ till ett projekt där ungdomar från alla föreningar på
Gotland bjöds in till ett antal gemensamma träningstillfällen. Det var mycket uppskattat av
deltagarna, då de flesta oftast bara har en eller två att träna med. Ca 15 ungdomar 7-13 år deltog.

Nominerad: Henrik Edwall, Endre IF, tränare F06/målvaktsakademien
Uppgiftslämnare: Lennart Roos, kanslist/ungdomsansvarig
Henrik brinner för innebandyn, föreningen och att ge alla tjejer en så bra verksamhet som möjligt att
utöva sin idrott i.
Han har varit en av de drivande ledarna/tränararna i vårt F06 lag. Han är alltid glad och inkluderar
alla på träningarna, hjälper till med att planera träningar, coacha tjejerna på träningarna och på
lagets matcher.
Har alltid en positiv inställning och vill driva utvecklingen framåt både för föreningen och spelarna i
laget.
Med en nystartad målvaktsakademi har Henrik åtagits sig en uppgift till med att få igång den för alla
föreningens målvakter, samt även bjudit in målvakter från andra föreningar.
Han utbildar sig, tar fram övningar, planerar utvecklingen av målvaktsakademin. Inspirerar ungdomar
och ledare med ett instagram konto där alla kan följa målvaktsakademin.
Har även fått med föreningens målvakter från A-laget som målvaktsinstruktörer och förebilder på
träningarna, vilket är mycket uppskattat av de yngre målvakterna.
Alla ledare i föreningen är också välkomna till målvaktakademin för att lära sig målvaktsträning av
Henrik, för att sedan ta med sig nya övningar till sina ordinarie lag.
Henrik är full av energi och idéer och ett bra bollplank för oss övriga ledare i föreningen.
Han är omtyck av spelare, ledare, sprider mycket energi och positiv anda och har mycket goda
ledaregenskaper.

Nominerad: Ted Müller, IK Graip, huvudtränare ishockey ungdom
Uppgiftslämnare: Anna Gradelius, förälder, fd. lagledare
Ted är en fantastisk ungdomsledare som sätter ungdomarnas bästa i första rummet.
Ted har en otrolig förmåga att kunna se varje enskild ungdom och deras behov och kunna anpassa
förutsättningarna för att lyfta det bästa ur alla spelare.
Ted har under de två år han coachat spelarna i U14 i IK Graip lyft alla enskilda spelare och fått flera
spelare att våga prestera och utvecklas utifrån sin egen förmåga.
Ted har entusiasmerat båda spelare och föräldrar vilket medfört att laget behållit samt värvat fler
spelare trots att det är svårt att behålla och rekrytera ungdomar till lag och sporter på landsbygden.
Bra ledarskap sprids!
Ted sätter ungdomarnas väl i första rummet och lägger otroligt mycket tid och engagemang för att
utveckla hockeyn i Slite.

Nominerad: Sofi Ogestad, Visby Domkyrkoförsamling, ideell ledare konf./ungd.
Uppgiftslämnare: Pia Toftenius, Domkyrkopedagog
Sofi har sedan sin egen konfirmation 2016 varit ideell ledare i församlingen. Hon har gått
församlingens ledarutbildning och är nu med och utbildar andra unga ideella ledare. Trots att hon nu
plugga sista året på gymnasiet, med allt vad det innebär, ställer hon alltid upp på att vara ledare på
alla våra olika konfirmandläger. Hon kommer troget varje onsdag på våra ungdoms/ledarträffar. Hon
har en underbar förmåga att se ungdomar som behöver bli sedda. Inspirera och engagera
konfirmander och ungdomar. Hon är en förebild för många, trygg i sin person, trygg i sin gudstro.

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 152

Delårsrapport 1 2020 Region Gotland

RS 2020/5
AU § 139

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Delårsrapport 1 2020 för Region Gotland godkänns.
x Nämnderna uppmanas att vidta nödvändiga beslut och åtgärder för att ordinarie
verksamhet ska rymmas inom beslutad budget. Extraordinära kostnader samt
uteblivna intäkter för att hantera pågående pandemi hanteras i särskild ordning och
ska redovisas separat.
x Nämndernas nettokostnadsutveckling ska analyseras och specificeras samt leda till
åtgärder som gör att budgetöverskridande i ordinarie verksamhet inte sker.
x Samtliga nämnder ska återrapportera uppdragen i delårsrapport 2.
x

Delårsrapport 1 omfattar perioden januari till mars 2020. Rapporten är i huvudsak
inriktad på ekonomi och personaluppföljning. Målen i styrkortet och nämndernas
aktiviteter följs upp i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelsen.
Bedömningen av ekonomin bygger på den prognos som nämnderna har gjort i
början av april samt den indikation av skatteunderlagets utveckling som Sveriges
kommuner och regioner gjorde första veckan i april. Den 29 april publicerade SKR
en ny skatteprognos, den är inte beaktad i den här delårsrapporten. Den arbetas in i
nästa prognos som görs i månadsrapporten för april.
Nämnderna räknar med ett underskott på totalt 194 miljoner kr. Det är mycket högt
och kräver åtgärder. Av de här 194 miljoner kr är drygt 75 miljoner kr hänförliga till
extra kostnader eller uteblivna intäkter till följd av coronakrisen. Prognosen är dock
ytterst osäker både vad gäller bedömning av kostnader och intäkter i verksamheten.
Det totala resultatet för Region Gotland prognostiseras till +50 miljoner kr. I den här
prognosen förväntas de egna skatteintäkterna bli 46 miljoner kr lägre än budget. I
resultatet ingår extra statsbidrag som regeringen beslutat om med 130 miljoner kr. De
statsbidrag som ingår är de extra välfärdsmiljarder som riksdagen röstat igenom, de
välfärdsmiljarder som regeringen beslutat om samt de 15 miljarder som tillförts som
extra stöd till kommuner och regioner till följd av corona. I prognosen ingår inte
någon beräkning av regeringens övriga åtgärder som exempelvis att ersätta
arbetsgivare för sjuklönekostnader april och maj eller ersättning för extraordinära
kostnader inom hälso- och sjukvård.
Investeringsutgifter inklusive exploateringsutgifter beräknas uppgå till 653 miljoner
kr. Investeringsbudgeten uppgår till 987 miljoner kr.
forts

48 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 152 forts
RS 2020/5
AU § 139

Sjuktalet för januari och februari är lägre än motsvarande period 2019. Sjuktalet för
mars var inte redovisat när rapporten upprättades. Detta kommer att redovisas i
månadsrapporten för april.
Den enskilt viktigaste händelsen under perioden är naturligtvis utbrottet av Covid-19
som påverkar hela regionen på många olika sätt. Det går inte att nu överblicka alla
konsekvenser varken för verksamheten eller för ekonomin. Prognosen för året är
mycket osäker både vad gäller kostnader och intäkter. Det samhällsekonomiska läget
är mycket svårbedömt och mycket händer snabbt.
Det är ändå viktigt att i den här situationen försöka hantera både de välfärdsutmaningar som regionen står inför i den ordinarie verksamheten och de förändringar i verksamheten som coronakrisen innebär.
Budgeten för nämnderna uppgår sammanlagt till 5,3 miljarder kronor och underskottet beräknas till 194 mnkr. De ekonomiska effekterna av corona beräknas i den
här rapporten uppgå till drygt 75 miljoner kr för helåret. Det innebär att även om vi
inte befunnit oss mitt i en pandemi hade vi haft stora ekonomiska utmaningar som
behöver hanteras. Nämnderna har sammanlagt begärt 69 miljoner kr i tilläggsanslag
för årets verksamhet varav 26 miljoner kr är beviljade. Övriga tilläggsanslag har ännu
ej beslutats. Även om dessa tilläggsanslag skulle beviljas skulle det ändå vara ett
budgetunderskott på cirka 50 miljoner kr i verksamheterna, det är hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt räddningstjänsten som trots eventuella tilläggsanslag ändå
redovisar stora budgetavvikelser. Det måste tas beslut om konkreta åtgärder i
respektive nämnd för att detta underskott ska elimineras.
Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar avslag på punkt 2-4 och yrkar istället att:
1. Nämnderna uppmanas att återkomma med beskrivning av konsekvenserna av
åtgärder för att ordinarie verksamhet ska rymmas inom befintlig budget.
2. Nämnderna uppmanas att arbeta med att minska den långsiktiga kostnadsutvecklingen för Region Gotland som helhet.
3. Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter för att hantera pågående
pandemi hanteras i särskild ordning och ska redovisas separat.
4. Beslutade besparingar på arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning ska inte
genomföras. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppmanas att planera för
att utöka verksamheten med ytterligare insatser och utbildningar utifrån nya
behov på den gotländska arbetsmarknaden med anledning av coronakrisen.
forts
49 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 152 forts
RS 2020/5
AU § 139

Filip Reinhag (S) och Lisbeth Bokelund (MP) instämmer i Thomas Gustafsons
yrkande avseende punkt 4.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Thomas Gustafsons
yrkande avseende punkt 2 och 3 och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Ordförande ställer proposition på Thomas Gustafsons tilläggsyrkande avseende
punkt 4 och finner att det avslås. Votering begärs.
I omröstningen gäller ja-röst för avslag till Thomas Gustafsons tilläggsyrkande och
nej-röst för bifall till yrkandet. Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg
Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Karl-Johan Boberg (C), Andreas
Unger (M), Adam Lagerstedt (L), Lars Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva
Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Ylva Bendelin (S), Filip Reinhag (S), Thomas
Gustafson (V), Lisbeth Bokelund (MP), Aino Friberg Hansson (S), Linus Gränsmark
(S) och Tommy Gardell (S).
Thomas Gustafsons yrkande avseende punkt fyra avslås.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (FI) instämmer i Thomas Gustafsons
yrkanden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-06
Skickas till
Samtliga nämnder

50 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/5
6 maj 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Delårsrapport 2020:1 Region Gotland
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

•
•

Delårsrapport 2020:1 godkänns.
Nämnderna uppmanas att vidta nödvändiga beslut och åtgärder för att ordinarie
verksamhet ska rymmas inom beslutad budget. Extraordinära kostnader samt
uteblivna intäkter för att hantera pågående pandemi hanteras i särskild ordning
och ska redovisas separat.
Nämndernas nettokostnadsutveckling ska analyseras och specificeras samt leda
till åtgärder som gör att budgetöverskridande i ordinarie verksamhet inte sker.
Samtliga nämnder ska återrapportera uppdragen i delårsrapport 2.

Sammanfattning

Delårsrapport 1 omfattar perioden januari till mars 2020. Rapporten är i huvudsak
inriktad på ekonomi och personaluppföljning. Målen i styrkortet och nämndernas
aktiviteter följs upp i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelsen.
Bedömningen av ekonomin bygger på den prognos som nämnderna har gjort i
början av april samt den indikation av skatteunderlagets utveckling som Sveriges
kommuner och regioner gjorde första veckan i april. Den 29 april publicerade SKR
en ny skatteprognos, den är inte beaktad i den här delårsrapporten. Den arbetas in i
nästa prognos som görs i månadsrapporten för april.
Nämnderna räknar med ett underskott på totalt 194 mnkr. Det är mycket högt och
kräver åtgärder. Av de här 194 mnkr är drygt 75 mnkr hänförliga till extra kostnader
eller uteblivna intäkter till följd av coronakrisen. Prognosen är dock ytterst osäker
både vad gäller bedömning av kostnader och intäkter i verksamheten.
Det totala resultatet för Region Gotland prognostiseras till +50 mnkr. I den här
prognosen förväntas de egna skatteintäkterna bli 46 mnkr lägre än budget. I resultatet
ingår extra statsbidrag som regeringen beslutat om med 130 mnkr. De statsbidrag
som ingår är de extra välfärdsmiljarder som riksdagen röstat igenom, de
välfärdsmiljarder som regeringen beslutat om samt de 15 miljarder som tillförts som
extra stöd till kommuner och regioner till följd av corona. I prognosen ingår inte
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någon beräkning av regeringens övriga åtgärder som exempelvis att ersätta
arbetsgivare för sjuklönekostnader april och maj eller ersättning för extraordinära
kostnader inom hälso- och sjukvård.
Investeringsutgifter inklusive exploateringsutgifter beräknas uppgå till 653 mnkr.
Investeringsbudgeten uppgår till 987 mnkr.
Sjuktalet för januari och februari är lägre än motsvarande period 2019. Sjuktalet för
mars var inte redovisat när rapporten upprättades. Detta kommer att redovisas i
månadsrapporten för april.
Bedömning

Den enskilt viktigaste händelsen under perioden är naturligtvis utbrottet av covid-19
som påverkar hela regionen på många olika sätt. Det går inte att nu överblicka alla
konsekvenser varken för verksamheten eller för ekonomin. Prognosen för året är
mycket osäker både vad gäller kostnader och intäkter. Det samhällsekonomiska läget
är mycket svårbedömt och mycket händer snabbt.
Det är ändå viktigt att i den här situationen försöka hantera både de
välfärdsutmaningar som regionen står inför i den ordinarie verksamheten och de
förändringar i verksamheten som coronakrisen innebär.
Budgeten för nämnderna uppgår sammanlagt till 5,3 miljarder kronor och
underskottet beräknas till 194 mnkr. De ekonomiska effekterna av corona beräknas i
den här rapporten uppgå till drygt 75 mnkr för helåret. Det innebär att även om vi
inte befunnit oss mitt i en pandemi hade vi haft stora ekonomiska utmaningar som
behöver hanteras. Nämnderna har sammanlagt begärt 69 mnkr i tilläggsanslag för
årets verksamhet varav 26 mnkr är beviljade. Övriga tilläggsanslag har ännu ej
beslutats. Även om dessa tilläggsanslag skulle beviljas skulle det ändå vara ett
budgetunderskott på cirka 50 mnkr i verksamheterna, det är hälso- och
sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt räddningstjänsten som trots eventuella tilläggsanslag
ändå redovisar stora budgetavvikelser. Det måste tas beslut om konkreta åtgärder i
respektive nämnd för att detta underskott ska elimineras.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Sammanfattning
Delårsrapport 1 omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på ekonomi och
personaluppföljning. Målen i styrkortet och nämndernas aktiviteter följs upp i samband
med delårsrapport 2. Bedömningen av ekonomin bygger på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste indikation av skatteunderlagets utveckling (april
2020) på skatter och statsbidrag. I nämndernas delårsrapporter redovisas också viktigare
händelser under perioden. En kort sammanfattning av respektive nämnds delårsrapport
finns i slutet av den här rapporten.
Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 50 mnkr vilket är 70 mnkr lägre än det
budgeterade resultatet på 120 mnkr. Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår
enligt prognosen till höga -194 mnkr. Samtliga nämnder förutom barn- och
utbildningsnämnden räknar med underskott. Den pågående pandemin gör att prognosen är
ytterst osäker både vad gäller bedömning av kostnader och intäkter. Det finns stor risk för
att nästa prognos på skatteintäkter, som publiceras 29 april, kommer att visa att
skatteintäkterna blir ännu lägre. Den skatteprognosen kommer att inarbetas i
månadsrapporten för april.
I prognosen ingår de extra statsbidrag som regeringen beslutat om med 130 mnkr.
Däremot ingår inte någon beräkning av regeringens övriga åtgärder som ersättning för
sjuklönekostnader i april och maj, sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda, samt
ersättning för extraordinära kostnader inom hälso- och sjukvård.
De ekonomiska effekterna av pandemin beräknas i den här prognosen till drygt 75 mnkr.
Till det ska läggas att skatteintäkterna beräknas bli 46 mnkr lägre än budgeterat samt 26
mnkr för realiserade och orealiserade förluster på pensionsmedelsförvaltningen. Covid-19
kommer att innebära stora ekonomiska effekter både på kort och på lång sikt.
Antal anställda har ökat med 46 personer jämfört med februari 2019 och uppgår nu till
6 604 personer. Under perioden har ett nytt beslutsstödsystem implementerats i regionen.
Personalstatistiken kommer från och med 2020 att tas från det nya systemet vilket innebär
att antal anställda inte riktigt beräknas på samma sätt som tidigare. Vid årsskiftet
rapporterades antal anställda till 6 682.
Den faktiskt arbetade tiden januari och februari 2020 jämfört med 2019 har ökat
motsvarande 26 årsarbetare. Sjuktalet i perioden januari-februari är 6,4 en minskning
jämfört med samma period föregående år. Det finns en farhåga att sjuktalet för mars och
april kommer att öka till följd av Covid-19.

Ärendenr RS RS 2020/5 Datum 2020-04-27

Investeringsprognosen inklusive exploateringar uppgår till 653 mnkr och exklusive
exploateringar 561 mnkr. Total budget för investeringar och exploatering inklusive
kompletteringsbudget uppgår till 987 mnkr.
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Väsentliga händelser
Den enskilt viktigaste händelsen under perioden är naturligtvis utbrottet av covid-19 som
påverkar hela regionen på många olika sätt. Det går inte nu att överblicka alla konsekvenser
varken för verksamheten eller för ekonomin. Nedan listas några av de konsekvenser
pandemin inneburit.













Förberedelser för ett väsentligt ökat vårdbehov där sjukvårdens fokus legat på att följa
den nationella utvecklingen, säkra kapacitet, hantera materielbehov, bemanning och
vårdplatser, skapa rutiner och utbilda personal, samt att säkra kommunikationen både
internt och externt.
Framtagande av krisplaner
Besöksförbud på särskilda boenden för äldre och LSS.
Ändrade arbetssätt för en stor del av regionens verksamheter genom övergång till
digitala lösningar där det varit möjligt.
Samarbete över förvaltningsgränserna för utbildning av vårdpersonal
Stora kommunikationsinsatser
Stängd gymnasieskola och vuxenutbildning inklusive folkhögskola med övergång från
skolförlagd undervisning till fjärrundervisning
Almedalsveckan har ställts in
Krispaket till Gotlands näringsliv och civilsamhälle
Reserestriktioner som påverkar linjetrafiken och kryssningstrafiken väsentligt
Löneöversynen framflyttad

Utöver hanteringen av pandemins effekter har utredningen om framtidens förskola och
grundskola presenterat del 1 av uppdraget som består av en nulägesbeskrivning. Nu startar
arbetet med att ta fram förslag till förändring.
Från och med januari 2020 arbetar Region Gotland mot de nya mål som gäller för perioden
2020-2023. Samtliga nämnder har tagit fram verksamhetsplaner som styr mot målen. Målen
följs upp i samband med delårsrapport 2
Målen för god ekonomisk hushållning är:
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Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt
med berörd verksamhet inom regionen.
Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt
bemötta.
Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.
Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus.
Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år förbättras
och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut.
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Resultat och årsprognos
Periodens resultat uppgår till 5 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen inklusive finansiella
poster uppgår till 10 procent i perioden. De finansiella kostnaderna har ökat mycket
jämfört med föregående år vilket beror på värdeminskningen på
pensionsmedelsplaceringarna. Enligt den nya lagen om kommunal bokföring och
redovisning ska värdeförändringar på placeringar påverka resultatet direkt.
Personalkostnaderna har ökat med 4,4 procent, om även hyrpersonal räknas in är ökningen
något lägre, 4,1 procent.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag har ökat med 6,0 procent i
perioden. Ökningen beror bland annat på utbetalningen av det extra statsbidrag på totalt
2,5 miljarder kronor för att stärka välfärden som riksdagen beslutat om. Region Gotlands
andel var 14,4 mnkr. Utbetalningen av kommunalskatt är preliminär och grundar sig på en
fastställd uppräkning av 2018 års definitiva inkomster. Detta stäms sedan av vid årets slut
och justeras genom skatteavräkningen. Nu när ekonomin helt stannat av på grund av den
pågående pandemin innebär det att skatteavräkningen kommer att bli negativ, men
utbetalningarna som görs månatligen, uppgår till det belopp som bestämdes tidigare.
Därför kan skatteintäkterna öka i perioden men i princip sjunka i prognosen.
Resultaträkning, mnkr
Budget
2020
Intäkter

Utfall
jan-mars
2019

Prognos
2020

Bokslut
2019

4 053

958

938

4 098

4 179

-9 191

-2 261

-2 147

-9 347

-9 136

-257

-67

-59

-275

-255

-5 395

-1 370

-1 268

-5 524

-5 212

Skatteintäkter

4 012

1 010

982

3 966

3 953

Generella statsbidrag och utjämning

1 530

391

340

1 652

1 358

147

31

54

94

99

Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat
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Utfall
jan-mars
2020

15

4

7

16

56

-42

-30

-8

-60

-42

120

5

53

50

113

Årsprognosen uppgår till +50 mnkr vilket är 70 mnkr lägre än det budgeterade resultatet på
120 mnkr. Prognosen är ytterst osäker både vad gäller bedömning av kostnader och
intäkter. Prognosen för skatteintäkter baseras på den indikation för skatteunderlagets
utveckling som SKR lämnat. Det innebär en negativ skatteavräkning för 2020. Prognosen
är 46 mnkr lägre än budget. Det finns stor risk för att nästa prognos kommer att innebära
att skatteavräkningen blir ytterligare mer negativ. Nästa prognos från SKR som publiceras
29 april kommer att ingå i månadsrapporten för april.
I prognosen på de generella statsbidragen ingår de extra statsbidrag på sammanlagt 130
mnkr som aviserats från regeringen. I prognosen ingår inte någon beräkning av regeringens
övriga åtgärder som sänkta arbetsgivaravgifter, ersättning för sjuklönekostnader i april och
maj samt ersättning för extraordinära kostnader inom hälso- och sjukvård.
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I prognosen ingår även reavinster med 70 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse
på 45 mnkr. Bland reavinsterna finns bl.a. försäljningen av Snäcks camping. Kostnaderna
för pensioner beräknas bli 14 mnkr lägre än budgeterat.
Finansiella kostnader beräknas bli 18 mnkr högre än budget. Coronakrisen ledde till en
mycket snabb börsnedgång i februari och mars. Den snabba börsnedgången påverkade
regionens pensionsmedelsförvaltning negativt och aktieandelen har successivt viktats ned
från 60 till 12 procent, i enlighet med den riskmodell som förvaltningen baseras på.
Marknadsvärdet på pensionsmedlen var 31 mars 174 mkr. Det är en minskning med 26
mnkr sedan årsskiftet, motsvarande 13 procent, och innebär att hela 2019 års uppgång är
borta. Det är fortfarande svårt att bedöma utvecklingen på de finansiella marknaderna och
det finns stor risk för ytterligare börsfall de närmaste månaderna innan botten är nådd.
Realiserade och orealiserade förluster i pensionsmedelsförvaltningen är anledningen till den
negativa budgetavvikelsen för finansiella kostnader. Prognosen för helåret baseras på
utfallet i perioden och innebär att det finns en uppsida om börsutveckling får en positiv
utveckling under andra halvåret.
Budgeten är inte justerad för det tilläggsanslag på 21 mnkr som regionfullmäktige den 30
mars beviljade till hälso- och sjukvårdsnämnden. Ytterligare två ärenden om tilläggsanslag
är under politisk behandling, 5 mnkr till regionstyrelsen samt 11,7 mnkr till tekniska
nämnden.
Resultat och årsprognos - nämnderna

Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till höga -194 mnkr.
Samtliga nämnder förutom barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott.
Hälso- och sjukvårdsnämndens budget är inte justerad med det tilläggsanslag på 21 mnkr
som regionfullmäktige beslutade om den 30 mars. Periodresultatet för nämnderna är
negativt med 36 mnkr. Den pågående pandemin påverkar naturligtvis både resultatet i
perioden och prognosen. Den samlade bedömningen av hur verksamheten och därmed
ekonomin påverkas är fortfarande mycket osäker. I den här prognosen beräknas de
samlade ekonomiska effekterna till drygt 75 mnkr. Det innebär att nämndernas prognos
ändå är negativ med 119 mnkr.
Påverkan på prognosen av corona

I prognosen beräknas de ekonomiska effekterna av corona sammanlagt uppgå till drygt 75
mnkr. Vissa beslut ger lägre intäkter, vissa beslut ger ökade kostnader och vissa kostnader
är uppskattade effekter utifrån de nationella restriktioner som gäller. De uppskattade
effekterna kan både bli högre och lägre, beroende på hur pandemin utvecklas.
För att förhindra smittspridning och samtidigt stötta näringslivet på Gotland har flera
konkreta beslut tagits som påverkar ekonomin. I tabellen nedan listas dessa beslut och
beräknad ekonomisk effekt.
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Beslut

mnkr

nämnd

Lunchkuponger till gymnasieungdomar

3,5

RS

Almedalsveckan inställd

4,5

RS, TN

Gratis markupplåtelse för uteserveringar

2,0

TN

2 timmars gratis parkering i Visby innerstad och
Östercentrum hela året

8,5

TN

Summa

18,5
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Utöver de konkreta besluten innebär den pågående pandemin ekonomiska effekter för de
flesta av regionens verksamheter. Det är mycket som är osäkert naturligtvis. Det är också
svårt att i vissa fall att särskilja vad som är kostnader för normal verksamhet och extra
kostnader för hantering av pandemin. Coronautbrottet påverkar verksamheten på många
olika sätt. Utifrån den kunskap som finns i dagsläget (slutet av april 2020) uppskattas de
ekonomiska effekterna, utöver de konkreta besluten, till 57 miljoner kronor.
Verksamhet

mnkr

nämnd

35,0

HSN

Kollektivtrafik

2,6

TN

Parkeringsbevakning

1,5

TN

Linjetrafik och kryssningstrafik

5,0

TN

10,0

TN

Kommunikation

0,2

RS

Tillsynsärenden och ökade kundförluster inom SBF

0,5

MBN, RS

Folkhögskola

2,1

GVN

Hälso- och sjukvård

Vatten och avlopp – minskade intäkter

Summa

56,9

Övriga beslutade åtgärder som inrättande av företagsjour, tidigare utbetalning av bidrag,
förlängd betalningstid på avgifter, borttagande av avbokningsavgifter för kommunala
lokaler och förseningsavgifter för lån på bibliotek har inte beräknats ha någon direkt
ekonomisk påverkan i den här prognosen.
Årsprognos - budgetavvikelse

Samtliga nämnder förutom barn- och utbildningsnämnden räknar med underskott i
prognosen.
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Budgetavvikelsen för hälso- och sjukvårdsnämnden uppgår till -95 mnkr. Det tilläggsanslag
på 21 mnkr som regionfullmäktige har beslutat till hälso- och sjukvårdsnämnden är inte
inlagt i nämndens budget. Avvikelsen efter tilläggsanslaget är 74 mnkr. Av underskottet
beräknas 35 mnkr uppstå till följd av corona. I övrigt hänförs underskottet i huvudsak till
arbetskraftskostnader och läkemedel. Budgetramen för hälso- och sjukvårdsnämnden
ökade med 4,9 procent till 2020, inklusive tilläggsanslag har budgeten ökat med 6,1
procent. Det är känt att behoven av sjukvård ökar till följd av en åldrande befolkning men
underskottet är ändå oroväckande högt. Arbetskraftskostnaderna har ökat runt 6 procent
både 2018 och 2019. Första kvartalet 2020 har arbetskraftskostnaderna ökat 6,6 procent.
Genomgång av personalkostnaderna har påbörjats inom förvaltningen. Ökningstakten är
alldeles för hög för att kunna rymmas inom budget och den
personalkostnadskompensation som årligen tillförs nämnden.
Tekniska nämnden räknar med ett underskott på 56 mnkr. En stor del av underskottet
hänförs till de beslut som tagits för att mildra effekten av coronautbrottet samt troliga
effekter av att sommarsäsongen inte blir som vanligt. 33 miljoner kronor hänförs till
corona. Av dessa är cirka 14 mnkr effekter av direkta beslut och 21 mnkr uppskattningar
som är gjorda utifrån att det blir färre anlöp i hamnen, både kryssningstrafik och linjetrafik,
färre personer som felparkerar, minskad försäljning av vatten till följd av färre turister på
ön samt färre resande med kollektivtrafiken. Dessa uppskattningar är helt beroende av hur
pandemin utvecklar sig och vilka nationella restriktioner som gäller. Övrigt underskott på
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23 mnkr i verksamheten hänförs i huvudsak till kollektivtrafik, samhällsbetalda resor samt
gator och vägar. Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 11,7 mnkr samt överföring
av budgetanslag från barn- och utbildningsnämnden på 1,2 mnkr för det nya
kollektivtrafikavtalet. Beslut tas av regionstyrelsen i april och av regionfullmäktige i juni.
Socialnämnden räknar med ett underskott på 25 mnkr, orsaken är främst beroende på LSS
insatser där underskottet beräknas till 22 mnkr. Volymökningen som setts de senaste åren
har stannat av men denna volymökning har tidigare inte finansierats inom befintlig
budgetram varför underskottet för verksamheten kvarstår. Socialnämnden beslutade i
samband med att delårsrapporten behandlades att begära tilläggsanslag för LSS insatserna.
Inga särskilda kostnadsökningar är upptagna till följd av coronautbrottet men
verksamheterna socialnämnden ansvarar för tillhör de funktioner i samhället som ska ta
hand om konsekvenserna av corona på sikt. Det kan handla om barn som far illa, risk för
ökat våld i hemmet, familjer som tvingas till försörjningsstöd, problem med missbruk och
kanske en växande psykisk ohälsa som drabbar både yngre och äldre.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden räknar med ett underskott på 13 mnkr. Samtliga
verksamheter redovisar negativa resultat förutom ungdomsenheten. Förvaltningen har
påbörjat ett arbete med åtgärder för att reducera det samlade underskottet. I
folkhögskolans underskott ingår beräknade kostnader för corona med 2,1 mnkr till följd av
stängda restauranger samt avbokning av alla externa gäster. Reserekommendationer och
andra restriktioner påverkar sommarterminen.
Regionstyrelsen räknar med underskott för regionstyrelseförvaltningen på 4,5 mnkr och
räddningstjänsten med 3 mnkr. Regionstyrelseförvaltningens underskott hänförs till den
extra kostnad som uppstår genom att gymnasieelever erbjuds lunchkuponger 3,5 mnkr
samt regionstyrelsens beslut om att använda eget kapital på 1,5 mnkr för satsning på ökad
befolkning i arbetsför ålder. Övriga kostnadsökningar till följd av corona har balanserats
inom förvaltningen bland annat till följd av att kapitalkostnaderna är låga då vissa
investeringar har förskjutits.
Räddningstjänsten räknar med ett underskott på 3,3 mnkr. Inför 2020 beslutades om ett
besparingsbeting på 700 tkr. Uppdraget för räddningstjänsten, som utgår från
handlingsprogrammet för skydd mot olyckor, är oförändrat jämfört med 2019 då
underskottet blev 2 mnkr. I prognosen beräknas lägre intäkter än tidigare till följd av
minskat antal tillsyner inom den uppsökande tillsynsverksamheten.
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Miljö-och byggnämnden räknar med ett underskott på 4 mnkr. Räknat utifrån andel av
budget uppgår underskottet till 16 procent. Cirka 0,5 mnkr kan hänföras till lägre intäkter
till följd av att begränsad tillsynsverksamhet utifrån corona. Hela underskottet är i övrigt
hänförligt till enhet bygg.
Barn- och utbildningsnämnden räknar med ett överskott på 7,3 mnkr. I prognosen är
inräknat att grundskolan kommer att kunna förbättra sitt resultat med 7 mnkr. Det innebär
att grundskolan ändå har ett underskott i prognosen på närmare 7 mnkr. Förskolan räknar
med ett överskott på närmare 3 mnkr. Nämnden har också en buffert för volymökningar
som just nu inte ser ut att behöva utnyttjas.
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Periodens resultat

Budgetavvikelsen i perioden är negativ med 36 mnkr. Flera extraordinära händelser har
påverkat utfallet bland annat har stora utbetalningar av bidrag gjorts under första kvartalet
men även utbetalning av statsbidrag varierar mellan åren. Budgeten för perioden är gjord
utifrån en normal verksamhet vilket gör att det är svårt att dra några slutsatser om årets
ekonomi utifrån periodens budgetavvikelse. Inte heller görs någon periodisering av intäkter
och kostnader per 31 mars. Flera förvaltningar skriver att det inte går att dra för stora
slutsatser om årets ekonomi utifrån periodens resultat.
Sammanställning av utfall och prognos per nämnd, mnkr
Nämnd

Budget
jan-mars

Utfall
jan-mars

Avvikelse

Prognos
2020

Helårsavvikelse

Bokslut
2019

-19

Årsbud
get
2020
460

116

135

468

-8

12

8

6

2

30

30

0

2

regionstyrelseförvaltningen

94

115

-21

375

380

-5

12

räddningstjänst

14

14

0

55

58

-3

-2

Tekniska nämnden

35

47

-12

141

197

-56

1

6

11

-5

25

29

-4

-3

307

300

7

1 228

1 221

7

-12

77

77

0

310

323

-13

-6

Socialnämnden

353

350

3

1 412

1 437

-25

5

Hälso- och sjukvårdsnämnden

434

444

-10

1 732

1 827

-95

-39

1 328

1 364

-36

5 308

5 502

-194

-42

Regionstyrelsen

varav
politikerorganisationen

Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Summa

Intäkts- och kostnadsutveckling i nämnderna

Ärendenr RS RS 2020/5 Datum 2020-04-27

Nettokostnadsutvecklingen inklusive interna poster är 8,3 procent (3,7 procent 2019) i
perioden. Den externa nettokostnadsutvecklingen är 8,0 procent (4,2 procent, 2019).
Intäkterna är i princip oförändrade jämfört med föregående år, de externa intäkterna har
minskat något och de interna ökat. Hela nettokostnadsökningen beror på att kostnaderna
ökat.
Personalkostnaderna har ökat med 4,4 procent när kostnaderna för hyrpersonal läggs till är
ökningen 4,1 procent. Kostnaderna för hyrpersonal har fortsatt att minska vilket är
glädjande. Kostnaden har minskat från 18,8 miljoner kronor första kvartalet 2018 till 13,3
miljoner kronor första kvartalet 2020. Personalkostnadsökningen förklaras främst av den
årliga löneöversynen som 2019 gav 3,1 procent och att den arbetade tiden har ökat i
perioden.
Övriga externa kostnader samt förbrukningsmaterial har ökat med 10,2 procent
motsvarande 64 miljoner kronor. Den stora ökningen förklaras främst av att kostnaden för
bidrag ökat med 30 miljoner kronor till följd av beslutet att tidigarelägga
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bidragsutbetalningar. Köp av huvudverksamhet har ökat med 17 mnkr och kostnader för
läkemedel både inom och utom förmånen har ökat med 6 mnkr. Kostnaden för
avskrivningar har ökat med 8 mnkr.
Köp av huvudverksamhet är all verksamhet som köps av privata utförare, exempelvis
utomlänsvård, hemtjänst och platser på särskilda boenden. Inom socialförvaltningen har
kostnaden ökat med 3,1 mnkr (3,7 procent), främst beroende på fler hemtjänsttimmar och
fler platser på särskilda boenden men det är samtidigt färre externa placeringar inom
individ- och familjeomsorgen.
Kostnaderna för utomlänsvård har ökat med 10 mnkr (27 procent). Det är kostnader för
vård inom internmedicin, barn- och ungdomsmedicin samt oremitterad vård som ökat.
Den externa kostnadsutvecklingen på 6,5 procent i perioden är hög. Om man räknar bort
de extra utbetalningarna av bidrag så är ökningen 4,5 procent. Eftersom ingen periodisering
görs i delårsrapport 1 är en jämförelse av nettokostnadsutvecklingen mellan åren lite
osäker.
Intäkter och kostnader inklusive interna poster, mnkr
Utfall jan-mars 2020

Utfall jan-mars
2019

Procentuell
skillnad

Totala intäkter

957

943

1,6 %

Personalkostnader

-898

-861

4,4 %

-7

-9

-24,7 %
-15,7 %

varav övertid, mertid
Utbildning, kurs o konferensavgifter

-9

-10

Konsulter

-11

-10

12,6 %

Hyrpersonal

-13

-15

-11,9 %
9,0 %

Förbrukningsmaterial, inventarier

-117

-107

-1 272

-1 198

6,2 %

Summa kostnader

-2 320

-2 201

5,4 %

Nettokostnad

-1 363

-1 258

8,3 %

Övriga kostnader

Externa intäkter och kostnader, mnkr
Utfall jan-mars Utfall jan-mars 2019
2020
Totala externa intäkter

273

274

Personalkostnader

-898

-861

4,4 %

-7

-9

-24,7 %

-9

-10

-15,2 %

Konsulter

-11

-10

12,6 %

Hyrpersonal

-13

-15

-12,8 %

-100

-92

9,0 %

varav övertid, mertid
Utbildning, kurs o konferensavgifter

Ärendenr RS RS 2020/5 Datum 2020-04-27

Procentuell
skillnad

Förbrukningsmaterial, inventarier
Övriga kostnader

-0,5 %

-588

-532

10,4 %

Summa externa kostnader

-1 619

-1 520

6,5 %

Nettokostnad

-1 346

-1 246

8,0 %
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Investeringar och exploatering
Investeringsbudgeten inklusive kompletteringsbudget uppgår till 750 mnkr.
Exploateringsbudget inklusive kompletteringsbudget uppgår till 237 mnkr. Sammanlagt
innebär det en mycket hög nivå på investerings- och exploateringsbudget på 987 mnkr som
om alla projekt skulle genomföras i år, kräver extern finansiering.
Investeringsprognosen för året beräknas till 653 mnkr inklusive de pågående projekt som
finns i kompletteringsbudgeten. Den prognos nämnderna lämnat innebär att 66 procent av
budgeten förväntas komma att utnyttjas. Erfarenhetsmässigt brukar ca 50-60 procent av
investeringsbudgeten hinna förbrukas under året.
Beräknad utgift 2020 för stora investeringsprojekt:




Reinvestering i vatten- och avloppsanläggningar: 61 mnkr
Planerat underhåll av fastigheter: 45 mnkr
Akutmottagningen: 30 mnkr

Beräknad utgift 2020 för stora exploateringsprojekt:




Kvarteret Brodösen i Terra Nova: 28 mnkr
Kvarteret Visborg: 20 mnkr
Yttre A7: 19 mnkr

Investeringar och exploatering 2020, mnkr
Nämnd

Budget inkl.
kompletteringsbudget

Utfall
jan-mars
2020

Årsprognos
2020

54

11

43

regionstyrelseförvaltningen

44

10

33

räddningstjänst

10

1

10

548

41

372

2

0

2

Barn- och utbildningsnämnden

44

8

44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

16

1

16

8

0

8

76

3

76

Summa investering

750

64

561

Exploatering

237

4

92

176

0

14

61

4

78

987

68

653

Regionstyrelsen

varav

Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden

Socialnämnden
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

varav
regionstyrelsen
tekniska nämnden
Summa investering och exploatering
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Personalstatistik och personalkostnader
Personalstatistiken i rapporten baseras på siffror till och med februari månad 2020. För att
analysera utvecklingen i förhållande till kostnadsnivån har även personalkostnader fram till
februari använts.
Personalkostnaderna har ökat från 581 mnkr föregående år till 605 mnkr i februari 2020.
Det är en ökning på 4,1 procent. Löneöversynen 2019 motsvarar 3,1 procent.
Kostnadsökningen är därmed högre än vad löneöversynen har gett. Detta kan delvis
förklaras med att förvaltningarna har lyckats rekrytera fler medarbetare ofta med högre lön
än de som slutat. Utfallet är dock lägre än budgeterade personalkostnader.
Antalet anställda i Region Gotland var i februari 2020 6 604, (6 558, 2019) vilket är en
ökning med 46 personer. 5 640 medarbetare var tillsvidareanställda och 964
visstidsanställda. Antalet månadsavlönade årsarbetare var i februari 6 293.
Den faktiskt arbetade tiden januari och februari 2020 jämfört med 2019 har ökat något,
motsvarande cirka 26 årsarbetare. Personalkostnadsökningen på 4,1 procent kan därmed
förklaras av löneöversynen, ökningen av arbetad tid samt att medarbetare som slutat ersatts
av medarbetare med högre lön. Bedömningen är att det finns en överensstämmelse mellan
personalkostnadsökningen och ökningen av antal årsarbetare och antal anställda i perioden.
Antal anställda
Förändring

Antal anställda
feb 2019

Antal anställda
dec 2019

Antal anställda
feb 2020

jmf med feb 2019

Regionstyrelseförvaltning

660

668

661

1

Teknikförvaltning

306

318

324

18

Samhällsbyggnadsförvaltning

170

174

172

2

Utbildnings- och
arbetslivsförvaltning

2 200

2 171

2 207

7

Socialförvaltning

1 730

1 723

1 715

-15

Hälso- och sjukvårdsförvaltning

1 499

1 509

1 532

33

Summa förvaltningar

6 565

6 563

6 611

46

6 558

6 555

6 604

46

Förvaltning

Region Gotland totalt*

* Differensen mellan summa förvaltningar och totalt beror på att det är vissa personer är anställda på två förvaltningar
och därmed räknas dubbelt när man tar fram varje förvaltning för sig. I totalsiffran räknas varje person bara en gång.
Statistiken är fr om 1 januari 2020 uttaget ur beslutsstödsystem Hypergene och det medför att siffrorna för år 2019 kan
skilja utifrån tidigare framtagen statistik. T ex redovisades antal anställda i tidigare statistik utifrån hur många som var
anställda i början på månaden och i nuvarande hur många som var anställda i slutet på månaden.
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Teknikförvaltningen ökar antal anställda utifrån att förvaltningen har lyckats tillsätta
vakanta tjänster. Även hälso- och sjukvårdsförvaltningen ökar i antalet anställda med
anledning av att de har lyckats rekrytera fler medarbetare, till exempel vissa läkargrupper.
Socialförvaltningen minskar i antalet totalt anställda medarbetare. Förvaltningen ökar dock
i antalet tillsvidareanställda, delvis beroende på att förvaltningen strävar efter att minska
antalet visstidsanställda. Arbetet med heltid som norm har även en påverkan på antalet
anställda.
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Sjukfrånvaro
Vid årsskiftet 2019 var sjuktalet 6,1 totalt för året. Det är ett högre sjuktal än 2018 då det
var 5,8. Ackumulerat januari-februari 2020 jämfört med samma period föregående år, ses
en minskning av sjuktalet på regionnivå. På förvaltningsnivå ses samma trend med lägre
sjuktal 2020 förutom i samhällsbyggnadsförvaltningen där sjuktalet är samma som
föregående år. De högsta sjuktalen återfinns inom socialförvaltningen. Perioden omfattar
inte mars månad då bedömningen är att sjuktalet troligtvis kommer stiga till följd av covid19.
Övergripande ses en mer komplex sjukfrånvaro som ofta berör fler faktorer och ett antal
förvaltningar beskriver en sjukfrånvaro som bedöms som icke arbetsrelaterad. Att arbeta
med främjande insatser för att stärka hälsa hos medarbetare är en framgångsfaktor som
ytterligare behöver stärkas. Regionens nya arbetsmiljö- och hälsopolicy, som antogs av
fullmäktige i februari, bedöms stödja detta arbete. Med ett mer främjande och
förebyggande arbete kommer Region Gotland på sikt få bättre förutsättningar för friskare
medarbetare och lägre sjuktal. Arbetet med detta har delvis påbörjats men behöver fortsätta
utvecklas.
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%

6,4%

7,5%

7,1%

8,2%

8,1%
7,3%
5,6%

6,0%

4,8%

4,4%

5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

Sjuktal Kvinnor
2020
Jan- feb

Män

Sjuktal Kvinnor
2019
Jan- feb

Män

Sjuktal Kvinnor
2018
Jan- feb

Män
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Diagram: Sjukfrånvaro jan-feb 2018-2020
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6,0%

8,2%

6,1%
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5,0%

6,7%

6,6%

5,9%

5,6%

7,1%

7,5%
6,4%

5,6%

4,8%

4,6%

4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

SBF

TKF

BUN

GVN
Sjuktal 2020
Jan- feb

SOF

HSF

RSF

Region
Gotland

Sjuktal 2019
Jan- feb

Diagram: Sjukfrånvaro jan-feb 2019-2020 per förvaltning

Nämndernas sammanfattande kommentarer
Nedan följer nämndernas sammanfattning från den egna delårsrapporten.
Regionstyrelsen, -8 mnkr
Regionstyrelseförvaltningen, -5 mnkr

Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens
måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de
krav på kostnadssänkningar som föreligger. Arbetet i förvaltningen har under senare delen
av perioden präglats av utbrottet av covid-19 som har utmanat verksamheten på många
olika sätt. Trots detta så fortsätter verksamheten i stort enligt plan med fokus på kvalitetoch verksamhetsutveckling.
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Pandemin har inneburit att ett ökat antal medarbetare arbetar på distans och att möten
hålls mer digitalt. Situationen har även gett ett ökat tryck på frågor som
kompetensförsörjning, bemanningsplanering och riskbedömningar. Förvaltningens sjuktal
till och med februari var 5,6, vilket innebär ett lägre sjuktal jämfört med samma period
föregående år då sjuktalet var 7,1. Det är framför allt sjukskrivningar mellan dag 1-90 som
sjunkit. Pandemins påverkan på sjuktalet kommer följas framöver och kommenteras i
kommande rapporter.
Prognosen för helåret pekar på ett underskott om -3,0 mnkr. I detta har räknats med
ianspråktagande av eget kapital med 1,5 mnkr för satsning på ökad befolkning i arbetsför
ålder (RS 2019-11-21 § 338). I prognosen ingår kostnader för den speciella satsningen på
måltider till gymnasieelever under gymnasiets övergång till distansundervisning med 3,5
mnkr. För finansiering av detta kommer tilläggsanslag begäras när den samlade effekten är
känd. Vidare så har i prognosen upptagits 1,7 mnkr för kostnader för licenser kopplade till
beslutsstödsystemet som senare under året ska fördelas på förvaltningarna. I övrigt så har
förvaltningen andra effekter av pandemin såsom minskade intäkter för bad, uthyrning,
Almedalsveckan mm. Detta har i stora drag kunnat balanseras inom förvaltningen bland
annat beroende på låg investeringsnivå som ger effekt på kapitalkostnaderna. Periodens
resultat uppgår till -20,7 mnkr detta i huvudsak till följd av beslut om tidigareläggning av
utbetalning av bidrag bland annat för kultursamverkan och näringslivsinsatser till följd av
Covid-19.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten, -3 mnkr

Många enheter får förändrade arbetssituationer i och med coronautbrottet. Pandemin
påverkar alla verksamheter. För räddningstjänsten är det i synnerhet den uppsökande
tillsynsverksamhet, detta påverkar också de förväntade inkomsterna negativt.
Viss tillsyn inom samhället kan genomföras med anpassningar. Delar av verksamhet
kommer i dagsläget att ställas in, detta omfattar företrädesvis verksamhet som berör
riskgrupper.
Inom räddningstjänsten har antalet tjänster minskat med en tjänst jämfört med förra året.
Det är en pensionsavgång som inte är tillsatt efter att heltidsorganisationen i Hemse togs
bort under första kvartalet 2020. Inom kort kommer ytterligare fyra personer sluta varav tre
kommer att återbesättas.
För räddningstjänsten har sjuktalet ökat jämfört med föregående år från 3,54 till 5,15. Vid
räddningstjänsten är det framför allt frånvaron dag 1-14 som har ökat.

De i verksamhetsplanen fastställda aktiviteterna har påbörjats under årets första månader,
och de följs löpande upp av ledningsgruppen på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Räddningstjänsten arbetar fortsatt under besparingsbeting och prognostiserar ett
ekonomiskt underskott för helåret. Prognosen som räddningstjänsten lämnar i samband
med delårsrapport 1 är ett underskott på 3,3 mnkr år 2020.
Politikerorganisationen, 0 mnkr

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för
regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och
patientnämnd.
Den samlade prognosen för 2020 är enligt följande i mnkr:
Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt resultat

0
+0,4
0
0
0
0
+0,4

Den positiva prognosen för regionstyrelsen hänförs i huvudsak till att anslaget för
utbildning av förtroendevalda inte beräknas åtgå samt beräknat överskott avseende
representation. Övriga nämnder beräknas för närvarande uppvisa ett nollresultat.
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Tekniska nämnden, -56 mnkr

Teknikförvaltningens verksamheter har i hög grad påverkats av pandemin. Vi har arbetat
nära näringslivet för att ordna lösningar kring markupplåtelser för uteserveringar.
Adelsgatan har efter önskemål från företagen ändrats till gångfartsområde och
parkeringsavgifterna för öster Centrum och innerstan kommer att bibehålla samma
parkeringsregler under sommaren som vi normalt har vintertid. Ett stort arbete pågår med
anledning att det tagits beslut om att Almedalsveckan ställs in 2020.
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Den uteblivna vintern på Gotland har påverkat teknikförvaltningens verksamhet på flera
sätt. De ekonomiska konsekvenserna har inneburit att budgeten för snö- och
halkbekämpning täckt kostnaderna. Tyvärr har statusen på de vägar vi ansvarar för
försämrats påtagligt av den varma och regniga väderleken. Grusvägsunderhåll med hyvling
och grusning har aldrig genomförts så tidigt som i år som ett resultat av det.
Efter det att tekniska nämnden beslutat att exploateringsområdet Visborg ska ha två rör ut,
dvs källsortera spillvattnet i svartvatten och gråvatten deltar Region Gotland tillsammans
med Stockholm och Helsingborg i det Vinnovafinansierade projektet MACRO (MAt i
Cirkulära RObusta system). Under år 2020 och 2021 kommer de tre städerna att
tillsammans med byggaktörer, akademi- och branschorganisationer att samverka för att den
utveckla kunskap som behövs för kretsloppsanpassade VA-system i den täta staden.
VA-avdelningen deltar i och dra lärdomar av olika innovationsprojekt, t ex
investeringsprojektet för Testbädden vid Storsudret som är ett flerårigt projekt.
Investeringar för infrastrukturen påbörjas under 2020 och består bland annat av borrning
av brunnar, provpumpningar, lagringsdammar och rening av avloppsvatten. Genom
NextGen (EU-finansierat) sker utveckling av en informations- och spelplattform för att
sprida kunskaper bland allmänheten.
Avfallsavdelningen har under första kvartalet 2020 fokuserat på att få avtal och
upphandlingar på plats samt prioritera projekt som ska genomföras under 2020. Detta är
ett led i att fortsatt bygga en avdelning som gör avfall till en resurs.
Linjetrafiken har drabbats hårt av pandemin. Genom olika restriktioner och uppmaningar
har konsekvensen blivit att såväl passagerare som personbilar minskat rejält. Operatören
har beslutat att endast bedriva bastrafiken under påsken och det innebär färre turer.
Beroende på pandemins tidsutsträckning och vilka åtgärder det beslutas om, kommer
budgeterad hamnintäkt från linjetrafiken att minska.
Periodens resultat för Teknikförvaltningen är negativt med -3 627 tkr (300 tkr). Den
ekonomiska helårsprognosen visar på ett negativt resultat med –56 276 tkr (-7 680 tkr).
Den negativa prognosen beror i hög grad på effekter av pandemin vilket redovisas i
punktform här nedan.
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Den inställda Almedalsveckan innebär minskade intäkter med -3,7 mnkr.
Beslutet om att markupplåtelse och uteserveringar ska vara gratis för företagen året ut
innebär minskade intäkter med -2,0 mnkr.
Ett minskat antal resande inom kollektivtrafiken innebär minskade intäkter med
-2,6
mnkr.
Två timmars gratis parkering för Visby innerstad och Östercentrum innebär minskade
intäkter med -8,5 mnkr.
För parkeringsbevakning beräknas ett underskott med -1,5 mnkr.
Linjetrafiken och kryssningstrafiken räknar med ett intäktsbortfall på -5,0 mnkr.
Minskade intäkter för försäljning av vatten pga. pandemin med - 10,0 mnkr.

Teknikförvaltningens personalkostnader för perioden uppgår till tkr 47 400 tkr (43 843 tkr),
vilket är ett överskott mot periodens budget med 3 726 tkr. Kostnadsökningen är i allt
väsentligt ett resultat av att teknikförvaltningen lyckats besätta ett antal vakanser.
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Teknikförvaltningens investeringsutgifter 2020 beräknas bli 366 452 tkr (517 623 tkr), vilket
är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 529 851 tkr. Investeringsutgifterna
för perioden uppgår till 39 016 tkr (124 206 tkr).
Miljö- och byggnämnden, -4 mnkr

Många enheter får förändrade arbetssituationer i och med coronautbrottet. Pandemin
påverkar Miljö- och byggnämndens (MBN) alla verksamheter men i synnerhet nämndens
uppsökande tillsynsverksamhet, detta påverkar också de förväntade inkomsterna negativt.
Viss tillsyn behöver fortgå i syfte att inte förvärra situationen inom samhället medan annan
verksamhet kan genomföras med anpassningar. Delar av verksamhet kommer i dagsläget
att ställas in, detta omfattar företrädesvis verksamhet som berör riskgrupper och
primärproducenter av livsmedel.
Arbetsmiljön påverkas också genom distansarbete, inställda engagemang och digitala
möten. Coronapandemin påverkar också den ekonomiska prognosen för
samhällsbyggnadsförvaltningen på sikt då en konjunkturnedgång är att vänta, många av
förvaltningens kunder är särskilt drabbade av omständigheterna.
Arbetet med digitalisering på samhällsbyggnadsförvaltningen går framåt genom
implementering av projektet DiSa- Digital Samhällsbyggnad och uppstarten av en ny
förstudie inom Digital Dialog, båda finansierade av EU-medel genom Tillväxtverket. Fler
enheter arbetar med att utveckla e-tjänster och en implementeringskoordinator har tillsatts
som arbetar på halvtid med att säkerställa att de tjänster som DiSa tar fram används i
förvaltningen.
Förvaltningen har totalt samma antal medarbetare jämfört med 2019, den faktiska
arbetstiden är i princip också densamma. För samhällbyggnadsförvaltningen har sjuktalet
sjunkit jämfört med förra året från 6,24 % till 5,43 %.
Många av de i verksamhetsplanen fastställda aktiviteterna har påbörjats under årets första
månader, och de följs löpande upp av ledningsgruppen. De aktiviteter som ännu inte
påbörjats är schemalagda till hösten i enlighet med verksamhetsplaneringen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar fortsatt under besparingsbeting och förvaltningen
prognostiserar ett ekonomiskt underskott för helåret. Prognosen som miljö- och
byggnämnden lämnar i samband med delårsrapport 1 är ett underskott på 4 mnkr år 2020.
Barn- och utbildningsnämnden, +7 mnkr
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Corona påverkar naturligtvis hela perioden för nämndens verksamhet. Oro, både privat
och arbetsrelaterad, har ställt nya krav på ledarskap på alla nivåer. Nästan dagligen har det
kommit nya rekommendationer och beslut, vilket har ställt krav på att hålla sig ajour och
att vara beredd att svara på en mängd nya frågeställningar. Arbetet med att ta fram planer
för olika scenarier har pågått intensivt under den senaste månaden.
Corona överskuggar samtliga väsentliga händelser och har påverkan på både kvalitet och
ekonomi, idag och med största sannolikhet resten av året.
Prognosen för helåret 2020 visar ett positivt resultat på 7,3 miljoner kronor. I prognosen
ligger ett krav om ett förbättrat resultat på grundskolan med 6,9 miljoner kronor. Det har
sin grund i att när prognoserna var inlämnade för grundskolan visade den samlade
årsprognosen för grundskolan på en negativ avvikelse motsvarande 13,7 miljoner kronor.
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Kravet om det förbättrade resultatet är kommunicerat och bekräftat med samtliga
grundskolerektorer.
Förskolan har lämnat en positiv prognos på 2,7 miljoner kronor i ett läge då förskolan har
ett stort sparbeting för 2020. Ett intensivt arbete har pågått sedan våren 2019 med att se
över organisationen och bemanningen, för att få en effektiv organisation som uttrycks
genom att kvaliteten bibehålls och kostnaden per inskrivet barn minskar. Det som gör
prognosen för förskolan aningens osäker för året är hur barnantalet kommer att bli,
framförallt till hösten. April är en bättre månad för att bedöma barntalen för året vilket
skapar bättre förutsättningar för att se om prognosen stämmer.
Grundskolans prognostiserade resultat är mycket oroande. Mycket tid har lagts ned på att
analysera vad orsaken kan vara. Till viss del ligger förklaringen i kompensation för
elevflöde men det handlar också om osäkerhet kring statsbidrag och att anpassa
verksamheterna utifrån nya förutsättningar. Elever i behov av förstärkt stöd är stort och
det finns en oro för att efterdyningarna av corona kommer att kräva ökade stödinsatser. På
grund av den prognos som grundskolan kan se idag så har ett åtgärdsprogram för ett
bokslut i balans lagts för verksamheterna att gälla från den 17 april.
Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.
Det finns stora rekryteringsutmaningar gällande lärare inom för- och grundskola, inklusive
fritidshemmen och även i särskolan.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, -13 mnkr

Corona påverkar naturligtvis hela perioden för nämndens verksamhet. Oro, både privat
och arbetsrelaterad, har ställt nya krav på ledarskap på alla nivåer. Nästan dagligen har det
kommit nya rekommendationer och beslut, vilket har ställt krav på att hålla sig ajour och
att vara beredd att svara på en mängd nya frågeställningar. Arbetet med att ta fram planer
för olika scenarier har pågått intensivt under den senaste månaden.
Corona överskuggar samtliga väsentliga händelser och har sin påverkan på både kvalitet
och ekonomi, idag och med största sannolikhet resten av året.
Prognosen för helåret 2020 visar ett negativt resultat på 13,1 miljoner kronor. Samtliga
verksamheter redovisar negativa resultat förutom Arbetsmarknads- och
integrationsenheten och ungdomsenheten vilka redovisar ett balanserat resultat. I och med
den samlade negativa prognosen för nämnden har förvaltningen påbörjat ett arbete med
åtgärder för att reducera underskottet.
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I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli åtta elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen. Att resursfördelningen ändock visar på ett underskott
beror på att inkomna ersättningarna för asyl och etablering inte räcker till i förhållande till
det budgeterade värdet och dess ändamål för att exempelvis finansiera studiehandledare
med flera. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas i stort sett vara oförändrade.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Rekryteringsutmaningarna gällande lärare generellt och studie- och yrkesvägledare specifikt
är fortsatt stora. En förändrad lönebild med höjda förväntningar gällande lönenivå vid
nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera. Samtidigt pågår ett brett
kompetensförsörjningsarbete med ett flertal aktiviteter.
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Socialnämnden, -25 mnkr

Den psykiska ohälsan ökar och har kommit att bli ett av våra vanligaste hälsoproblem.
Förvaltningen har tagit fram en utbildningsplan där medarbetare i alla avdelningar planeras
genomgå utbildning i första hjälpen kring psykisk hälsa.
Brukarmedverkan är ett prioriterat utvecklingsområde och arbetet pågår med att involvera
brukare i verksamheternas utvecklingsarbeten. Goda exempel är förbättringsarbeten utifrån
brukarundersökningar samt fokusgrupper för att identifiera områden för utveckling. För att
öka brukarmedverkan fick samtliga brukare som besökte stöd- och försörjningsenheten
under tre veckor i februari möjlighet att välja mellan att komma och delta i fokusgrupp, bli
kontaktade via telefon, direkt lämna synpunkter via ett formulär eller att avböja att delge
sina synpunkter.
Förvaltningen har för 2020 prioriterat arbetet med att identifiera nya
kommunikationsvägar. Appar och möten via webb är pågående utvecklingsarbeten. Vidare
pågår ett arbete kring bildstöd.
Digitaliseringsutvecklingen pågår inom samtliga avdelningar och arbetet fortsätter med att
bland annat utveckla e-tjänster, digitala tillsyner, appar, mobil dokumentation och
kompetenshöjning inom digitalisering.

I verksamhetsplanen för 2020 så har socialförvaltningen formulerat aktiviteter som syftar
till antagna mål i Regions Gotlands styrmodell. Samtliga aktiviteter inom målområdet
kvalitet är påbörjade under delår 1. Detta innebär att socialförvaltningen under första
delåret har påbörjat arbetet med att bidra till Region Gotlands mål.
I likhet med utvecklingen i övriga landet ökade frisknärvaron inom förvaltningen under
januari och februari. Likaså ökade sysselsättningsgraden hos medarbetare inom
omvårdnadsområdet till följd av förvaltningens pågående arbete med heltid som norm.
Även antalet tillsvidareanställda medarbetare ökade under första kvartalet. Utvecklingen går
att knyta till det arbete som avdelningarna bedriver med att minska beroendet av
timanställda i syfte öka stabiliteten genom bemanning med ordinarie medarbetare. Ett
arbete som även förväntas bidra positivt till frisknärvaron.

Ärendenr RS RS 2020/5 Datum 2020-04-27

Verksamhetsplanen innehåller aktiviteter som på grund av Covid-19 planerats om och
senarelagts. Ambitionen är att så snart som möjligt återuppta aktiviteterna i enlighet med
verksamhetsplanen.
Nämndens ekonomi är inte i balans med ett prognostiserat underskott mot budget på 25
miljoner kronor. Målet en ekonomi i balans uppnås därför inte. Med hänsyn till läget nu
och effekterna av pandemin så är det prognostiserade resultatet ytterst osäkert. En
bedömning framåt är att behov av insatser ifrån socialtjänsten kan komma att öka, framför
allt behovet av försörjningsstöd. Förvaltningen har en obalans mellan uppdrag och resurser
framför allt inom LSS-området där det är stora underskott trots låga kostnaderna nationellt
sett.
För perioden januari till mars redovisas ett överskott mot budget med 3,6 mnkr. För
verksamheten exklusive flyktingmottagningen (där intäkter saknas) är överskottet 7,0 mnkr.
Dock brukar verksamheterna i regel ha lägre kostnader månaderna januari till mars och
högre kostnader senare under året, framför allt under sommaren. Nettokostnaden för
förvaltningen har ökat med 4,2 procent för perioden och prognosen för helåret är en
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ökning med nästan 5 procent. Nettokostnadsökningen är förvisso hög men väntad då den
främst avser äldreomsorgen där antalet insatser till äldre personer ökar i takt med en
åldrande befolkning.
För insatser enligt SoL, som främst avser äldreomsorg, prognostiseras liksom tidigare år ett
överskott. Dock är överskottet betydligt mindre än tidigare år till det nu tillkommer platser
på särskilt boende samtidigt som hemtjänstinsatserna väntas öka. Behov av hemsjukvård
har ökat under 2019 vilket gett ökade kostnader och underskott för hemsjukvården, detta
är oroväckande. För LSS-insatser är bedömningen ett stort underskott vilket verksamheten
haft de senaste åren då volymökningar inte kompenserats. För individ- och familjeomsorg
prognostiseras ett underskott men kostnadsläget för barn- och ungdomsvården ser bättre
ut trots den stora inströmningen av orosanmälningar. Det finns dock en farhåga att
behovet av försörjningsstöd kommer att öka ännu mer under 2020. Ekonomin för
flyktingmottagningen antas vara i balans för 2020.
I och med bedömt underskottet bör socialnämnden äska medel ifrån regionfullmäktige till
LSS-insatserna med 22 mnkr. Bedömningen är att det är mycket svårt att påverka
kostnaderna inom LSS-området. I övrigt pågår flera aktiviteter i syfte att minska
kostnaderna framför allt vad gäller bemanning och minskat antal externa placeringar.
Dessutom pågår en konkurrensutsättning av två särskilda boenden i syfte att minska
kostnaden per vårddygn.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, -95 mnkr

Covid-19 pandemin dominerade verksamhetens fokus i slutet av perioden. I takt med att
pandemin drog in över Sverige har hälso- och sjukvården på Gotland tillsammans med
övriga regionen arbetat intensivt med att förbereda sig. Vilket har handlat om
kapacitetsplanering och utbyggnad av IVA-platser, bemanning, utbildning, materialfrågor,
provtransporter mm. Även om Gotland ligger ett antal veckor efter framförallt Stockholm i
pandemiutvecklingen så har både verksamhet och ekonomi påverkats av det rådande läget
och konsekvenserna framåt är än så länge svåra att överblicka. Trots ett stort fokus på
Covid-19 så framhålls även nedanstående väsentliga händelser:
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Ny upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö
Nya riktlinjer för gravida
Rökstopp och alkoholuppehåll i samband med operation
Nytt röntgensystem och nya avbetalningslösningar i tandvården
Psynkpriset till hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningens samarbete
kring barn och unga

Periodens resultat för hälso- och sjukvården är – 8,4 miljoner. Periodens budgetavvikelse
varierar stort inom de olika områdena inom förvaltningen. Den största budgetavvikelsen
jämfört med budget har utomlänsvården med en avvikelse på minus 8 miljoner. Den totala
nettokostnadsutvecklingen är 8 procent vilket är ovanligt högt. I utvecklingstalen är det
återigen utomlänsvården som har en hög kostnadsutveckling. Exkluderat utomlänsvården
är nettokostnadsutvecklingen 6 procent. Antalet remisser till utomlänsvården fortsätter att
ligga stabilt, det är såldes inte av fler remisser som kostnaderna för utomlänsvården ökar.
Kostnadsutvecklingen av arbetskraftskostnader är fortsatt hög, 6,6 procent och varierar
kraftigt mellan olika områden främst beroende på bemanningssituationen. Kostnaderna för
hyrpersonal har ökat något under perioden, med ca 0,5 miljoner. Antal hyrläkarveckor
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inom primärvården har däremot minskat med 3 veckor under de första 13 veckorna
jämfört med 2019.
Helårsprognosen för hälso- och sjukvården är - 74 miljoner, med hänsyn tagen till de 21
miljoner som regionfullmäktige beslutat tillskjuta nämnden, 2020-03-30 RF§41. I den
negativa prognosen är också en ekonomisk effekt till följd av Covid-19 inberäknad med –
35 miljoner. Det föreligger mycket stor osäkerhet i den ekonomiska bedömningen med
anledning av den pandemi som hälso- och sjukvården befinner sig i för närvarande.
Prognosen är att förvaltningen under 2020 kommer att använda tilldelade
investeringsmedel. Det finns dock även inom detta område en stor osäkerhet kopplat till
pandemin, dels beroende på några väldigt brådskande inköp av utrustning men också
beroende på problem med leveranser av utrustning.
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Arbetet med personalkostnadsanalyser i verksamheterna har fortsatt under årets första
månader. Analys av resultatet från mötena pågår. Antal medarbetare har ökat jämfört med
samma period föregående år. Ökningen gäller främst tillsvidareanställda.
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Patientnämnden, 0 mnkr

Under perioden har patientnämnden huvudsakligen bidragit till:



Mål 11: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta.
Mål 12: Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.

Handläggningen av klagomålsärenden bidrar till patienternas medskapande i vårdens
kvalitetsutveckling.
En analysrapport för 2019 har tagits fram och remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden
samt socialnämnden. Chefer i vården har fått rapporten samt listrapporter för sina
respektive verksamheter. Detta förväntas bidra till vårdens kvalitetsutveckling. Samarbete
har pågått med representanter för hälso- och sjukvårdsförvaltningen i syfte att förbättra
analyser utifrån inkomna klagomål.
Informationsinsatser till vårdpersonal har planerats under året. Ett möte har redan ställts in
med anledning av rådande pandemi. Det är i dagsläget osäkert hur informationssatsningen
ska kunna genomföras.
För att kunna digitalisera ärendehandläggningen, förbättra informationssäkerheten och
förbereda för e-arkivering behöver den databas som används bytas ut.
Överförmyndarnämnden, 0 mnkr

Vårt kansli (4,0 tjänster) har i början av året två föräldraledigheter som kommer att pågå
under stora delar av 2020. Rekrytering av vikarier är gjorda och bägge vikarierna var plats i
början av mars. Det här kommer givetvis att påverka arbetssituationen under hela 2020, då
introduktioner och utbildning tar mycket tid av ordinarie medarbetare och kansliet räknar
med ett kompetensbortfall motsvarande en halvtidstjänst under stora delar av 2020.
Nämnden ligger relativt bra till när det gäller att nå sina uppsatta mål, med ett vakande öga
på handläggningstiderna samt på granskningen av ställföreträdarnas inlämnade
årsredovisningar.
Utifrån den personella situationen kommer de uppsatta målen under året att bli en
utmaning, men vi har goda förhoppningar om att nå dit. Dessutom kommer det bli svårt
för kansliets personal att lägga ner tid på digitalisering av kansliet samt på arbetet med earkiv, utan det här kommer att gå på sparlåga. Som det ser ut idag kommer arbetet att tas
upp med större kraft först under 2021.
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Ekonomiskt räknar nämnden med att gå plus minus noll för kansliet på helåret och för
nämnden räknar vi med att gå 70 tkr plus på helåret.
Kostnaden för arvoden till ställföreträdare är i perioden låg i jämförelse med förutvarande
år men det beror på att färre årsräkningar har granskats i perioden än tidigare år. Det
kommer att jämna ut sig i och med budgetens periodisering och vi prognosticerar ett
underskott om 70 tkr avseende arvoden till ställföreträdare.
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Med anledning av pandemin Covid-19 ändras mål 16 och 17 i regionens styrkort
till:
16. Budgeterat resultat för år 2021 uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden.
17. Region Gotland har år 2020 och 2021 ett resultat som uppgår till minst 1
procent av nettokostnaden.
x Nämnderna får i uppdrag att till budgetberedningen i höst inkomma med en
justerad strategisk plan och budget som innehåller en beskrivning av hur en
procents besparing i driftbudgeten hanteras i nämnden. Den ska också innehålla en
justerad investeringsbudget och –plan med målet att halvera nivån de kommande
åren för att undvika stora upplåningsbehov. Särskilda anvisningar kommer att
sändas ut.
x

Med anledning av pandemin Covid-19 har de ekonomiska förutsättningarna för
Region Gotland ändrats drastiskt. Den senaste skatteprognosen från Sveriges
kommuner och regioner (SKR) visar på en förväntad minskning av BNP och
arbetade timmar vilket i sin tur påverkar skatteunderlaget kraftigt.
Trots beslut om stora bidrag från staten till den offentliga sektorn så täcker de inte
det fall som sker av skatteintäkterna. För 2020 blir nettoeffekten av minskade
skatteintäkter och ökade bidrag endast 6 mnkr och för de kommande åren är den
negativ med -22 och -39 mnkr för 2021 respektive 2022.
Detta i kombination med hårt tryck på verksamheterna gör att det är svårt att hålla
fast vid de finansiella målen om minst 2 procent av nettokostnaden för år 2021. Att
sänka de finansiella målen har effekt på investeringsvolym och lånebehov framåt
vilket måste hanteras i höstens budgetberedning.
Från 2022 behöver målen återställas till 2 procent. Det rådande läget har påvisat
behovet av att ha ett budgetresultat som ger marginaler för att parera oförutsedda
kostnadsökningar och intäktsminskningar.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att det finansiella målet om budgeterat resultat
på minst 2 procent av nettokostnaden tillfälligt ändras för 2021 till 1 procent. Det
innebär ett budgetresultat på cirka 56 mnkr. Orsaken är framförallt för att effektiviseringskravet på verksamheten inte ska bli för betungande när man samtidigt
kommer att behöva arbeta med att återställa och komma ikapp efter pandemin.
forts

54 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 156 forts
RS 2020/799
AU § 141

Genom att sänka budgetkravet kan 2021 vara ett återhämtningsår och ge förutsättningar för att 2022 och framåt återigen arbeta med ett finansiellt mål på 2
procent. För att kunna investera i den takt som hittills utan att behöva låna upp samt
avsätta medel för att trygga pensionsutbetalningar framåt behöver resultatet vara i
den nivån. Regionen behöver också ha tillräckliga marginaler för att parera
oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar vilket visat sig med all
tydlighet i det rådande läget.
Även det finansiella målet om ett resultat som uppgår till minst 2 procent av
nettokostnaden ändras tillfälligt för 2021 till 1 procent.
Arbetsutskottet begär att ärendet kompletteras med ett nytt förslag till beslut.
Ärendet överlämnades till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör och Mikael Wollbo,
redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Filip Reinhag (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V) och Lisbeth
Bokelund (MP) avslag på att även år 2020 ska omfattas i beslutspunkt 2.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Filip
Reinhags yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-14
Skickas till
Samtliga nämnder
Regionens valda revisorer
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/799
14 maj 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Förändring av finansiellt mål 2021
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Med anledning av pandemin Covid-19 ändras mål 16 och 17 i regionens styrkort
till:
16. Budgeterat resultat för år 2021 uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden.
17. Region Gotland har år 2020 och 2021 ett resultat som uppgår till minst 1
procent av nettokostnaden.



Nämnderna får i uppdrag att till budgetberedningen i höst inkomma med en
justerad strategisk plan och budget som innehåller en beskrivning av hur en
procents besparing i driftbudgeten hanteras i nämnden. Den ska också innehålla
en justerad investeringsbudget och –plan med målet att halvera nivån de
kommande åren för att undvika stora upplåningsbehov. Särskilda anvisningar
kommer att sändas ut.

Sammanfattning

Med anledning av pandemin Covid-19 har de ekonomiska förutsättningarna för
Region Gotland ändrats drastiskt. Den senaste skatteprognosen från Sveriges
kommuner och regioner (SKR) visar på en förväntad minskning av BNP och
arbetade timmar vilket i sin tur påverkar skatteunderlaget kraftigt.
Trots beslut om stora bidrag från staten till den offentliga sektorn så täcker de inte
det fall som sker av skatteintäkterna. För 2020 blir nettoeffekten av minskade
skatteintäkter och ökade bidrag endast 6 mnkr och för de kommande åren är den
negativ med -22 och -39 mnkr för 2021 respektive 2022.
Detta i kombination med hårt tryck på verksamheterna gör att det är svårt att hålla
fast vid de finansiella målen om minst 2 procent av nettokostnaden för år 2021. Att
sänka de finansiella målen har effekt på investeringsvolym och lånebehov framåt
vilket måste hanteras i höstens budgetberedning.
Från 2022 behöver målen återställas till 2 procent. Det rådande läget har påvisat
behovet av att ha ett budgetresultat som ger marginaler för att parera oförutsedda
kostnadsökningar och intäktsminskningar.
1 (3)

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 2020/799

Ärendebeskrivning

SKR publicerade en ny skatteprognos den 29 april. 11 maj kommer också
Ekonomirapporten, maj 2020.
SKR använder i skatteprognosen ett scenario istället för en reguljär prognos.
Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp och
analysen beskriver en tänkbar utveckling. I scenariot beräknas ett dramatiskt fall i
svensk produktion och sysselsättning under kvartal två, samt en rekyl under andra
halvåret. Om den förväntade rekylen inte uppstår kommer läget troligtvis att
förvärras.
BNP-prognos

BNP för 2020 beräknas minska med 4,1 procent. Den skisserade utvecklingen för
svensk ekonomi liknar endast två tidigare episoder i modern tid, dels vid den svenska
1990-talskrisen, dels vid den globala finanskrisen 2008-2009. I scenariot antas
lågkonjunkturen bestå ända till 2023.
2018

2019

2020

2021

2022 2023

BNP*

2,3

1,3

-4,1

3,3

3,6

3,3

Sysselsättning timmar*

1,8

-0,3

-3,3

1,8

1,2

1,2

Relativ arbetslöshet %

6,3

6,8

8,9

8,9

8,3

7,6

*kalenderkorrigerat
Skatteunderlagstillväxt

Skatteunderlagets tillväxt påverkas av flera faktorer, bland annat sysselsättning och
lönesumma, men också av aviserade och beslutade åtgärder i de statliga krispaket
som presenterats den senaste tiden. I jämförelse med februari-prognosen räknar man
med att skatteunderlaget blir 1,5 procentenheter lägre för 2020. En så låg ökningstakt
för skatteunderlaget har inte funnits sedan före skattereformen 1990/91.
2019

2020

2021

2022

2023 2019-2022

SKR april

2,2

0,9

3,5

3,7

3,8

14,8

Regeringen april

2,0

1,8

3,9

3,5

4,5

16,7

SKR februari

3,2

2,4

3,1

3,8

3,8

17,4

Skillnaden mellan SKR:s prognos och regeringens är framförallt olika bedömning av
arbetade timmar.
Resultatutjämningsreserv

Enligt kommunallagen får medel från RUR användas för att utjämna intäkter över en
konjunkturcykel. När detta får göras framgår av Region Gotlands riktlinjer för RUR
som beslutades i regionfullmäktige 2014-03-31, §46. Reserven får användas om det
årliga värdet på skatteunderlaget väntas understiga det tioåriga genomsnittet vilket
kommer att vara fallet de kommande åren. Balanskravsresultatet ska vara negativt
och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt reserven
räcker). Region Gotlands resultatutjämningsreserv uppgår till 64 mnkr.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/799

Effekten av skatteprognosen för Region Gotland

Förändringarna i skatteprognosen och de bidrag som tillkommit i olika steg framgår i
bilaga, Effekter av skatteprognos 29 april. Det syns tydligt att de tillskott som
aviserats för att stärka välfärden i första hand väger upp de minskade
skatteintäkterna. För 2021 och 2022 räcker de inte utan den nya prognosen ger ett
sämre budgetresultat för de åren.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att det finansiella målet om budgeterat resultat
på minst 2 procent av nettokostnaden tillfälligt ändras för 2021 till 1 procent. Det
innebär ett budgetresultat på cirka 56 mnkr. Orsaken är framförallt för att
effektiviseringskravet på verksamheten inte ska bli för betungande när man samtidigt
kommer att behöva arbeta med att återställa och komma ikapp efter pandemin.
Genom att sänka budgetkravet kan 2021 vara ett återhämtningsår och ge
förutsättningar för att 2022 och framåt återigen arbeta med ett finansiellt mål på 2
procent. För att kunna investera i den takt som hittills utan att behöva låna upp samt
avsätta medel för att trygga pensionsutbetalningar framåt behöver resultatet vara i
den nivån. Regionen behöver också ha tillräckliga marginaler för att parera
oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar vilket visat sig med all
tydlighet i det rådande läget.
Även det finansiella målet om ett resultat som uppgår till minst 2 procent av
nettokostnaden ändras tillfälligt för 2021 till 1 procent.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
Regionens valda revisorer
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Skatteintäkter
Egna skatteintäkter

Budget
2020*

4 037

4 039

Budget
2021*

Kalkyl
2021**

Budget
2022*

Kalkyl
2022**

4 153

4 063

4 313

4 209

-168

Avräkning 2019
(korr) o 2020

-25

-15

-15

-15

-15

-15

4 012

3 856

4 138

4 048

4 298

4 194

Befolkningsutveckling
Summa

Kalkyl
2020**

Skillnad

*Beslut regionfullmäktige 2019-11-18, § 281
**Skatteprognos SKR 2020-04-29

-156

-90

-104

Bidrag kommun

Budget
2020*

Kalkyl
2020**

Budget
2021*

Kalkyl
2021**

Budget
2022*

Kalkyl
2022**

Inkomstutjämning

775

769

798

774

829

802

Kostnadsutjämning

-161

-164

-163

-150

-164

-151

Strukturbidrag

79

78

79

80

80

80

Reglering

62

61

72

126

62

117

786

830

807

848

Extra bidrag 2020
aviserat jan (5 mdr)

20

Extra bidrag 2020
febr (2,5 mdr)

10

Extra bidrag 2020
vårprop (15 mdr)

121

30

Regleringsfond extra
Införandebidrag
Flyktingmottagande
Summa
Skillnad
*Beslut regionfullmäktige 2019-11-18, § 281
**Skatteprognos SKR 2020-04-29

61

16

16

8

8

779

889
110

44

41

Bidrag region

Budget
2020*

Kalkyl
2020**

Budget
2021*

Kalkyl
2021**

Budget
2022*

Kalkyl
2022**

Inkomstutjämning

372

372

382

374

396

388

Kostnadsutjämning

142

141

156

147

161

152

85

85

86

86

86

86

-14

-14

-6

18

-9

15

618

625

634

641

Strukturbidrag
Reglering
Extra bidrag 2020
aviserat jan (5 mdr)

9

Extra bidrag 2020
febr (2,5 mdr)

4

Extra bidrag 2020
vårprop (15 mdr)

52

13

Regleringsfond extra
Flyktingmottagande
Summa
Skillnad

*Beslut regionfullmäktige 2019-11-18, § 281
**Skatteprognos SKR 2020-04-29

26

2

2

587

638
51

7

7

Sammanställning
skatter och bidrag

Budget
2020*

Kalkyl
2020**

Budget
2021*

Kalkyl
2021**

Budget
2022*

Kalkyl
2022**

4 012

3 856

4 138

4 048

4 298

4 194

Bidrag kommun

779

889

786

830

807

848

Bidrag region

587

638

618

625

634

641

LSS o
fastighetsavgift

164

165

164

181

164

181

5 542

5 548

5 706

5 684

5 903

5 864

Skatteintäkter

Summa
Skillnad

*Beslut regionfullmäktige 2019-11-18, § 281
**Skatteprognos SKR 2020-04-29

6

-22

-39

Plankalkyl Region Gotland
efter skatteprognos 29 april
Nämndernas kostnader

Budget
2020*

Kalkyl
2020**

-5 308

Budget
2021*

-5 308

Effektivisering

Kalkyl
2021**

Budget
2022*

Kalkyl
2022**

-5 380

-5 380

-5 455

-5 455

70

70

140

140

-26

Beviljade tilläggsanslag april
Prisökningsreserv

0

0

-33

-33

-66

-66

Personalkostnadsreserv

0

0

-100

-100

-200

-200

-87

-87

-106

-106

-108

-108

-5 395

-5 421

-5 549

Skatteintäkter

4 012

3 856

4 138

4 048

4 298

4 194

Bidragsinkomster

1 530

1 692

1 568

1 636

1 605

1 670

-27

-27

-51

-51

-54

-54

120

100

106

84

160

121

Finansförvaltning
Nettokostnad

Finansnetto
Budgetresultat
Skillnad

*Beslut regionfullmäktige 2019-11-18, § 281
**Skatteprognos SKR 2020-04-29

-20

-5 549 -5 689 -5 689

-22

-39

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 158

Rambudget för vissa investeringsområden

RS 2020/689
AU § 140

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Regionstyrelsen får i uppdrag att utöka nuvarande uppdrag till att se över hela
strukturen för investeringsbudget i regionen. Uppdraget ska redovisas vid
budgetberedningen i oktober 2020.

I samband med beslut om uppdrag i regionfullmäktige 2019-11-18, § 276 ges regionstyrelsen i uppdrag att till budgetberedningen 2020 se över möjligheten att ta fram
rambudget för vissa investeringsområden.
Idag finns i investeringsbudgetens beslut tre olika sorters investeringar. Varje nämnd
har en investeringspott som är beloppsmässigt beslutad. Inom beloppet beslutar
nämnden om mindre löpande investeringar under året. Om potten inte utnyttjas helt
under året går resterande belopp tillbaka vid årets slut, det går inte att kompletteringsbudgetera återstående medel i potten. Räddningstjänsten liksom fastighetsförvaltningsavdelningen inom tekniska nämnden har investeringsram som sedan
fördelas utifrån en investeringsplan. Medel kan överföras i kompletteringsbudget, det
kan t ex finnas behov av att samla ihop medel från flera år för att kunna investera i
fordon inom räddningstjänsten. Den tredje sortens investeringsmedel är direkt
knutna till respektive projekt. Om projektet inte slutförs under budgetåret så flyttas
medel över till kommande år i kompletteringsbudgeten. Eftersom regionfullmäktige
tar budgetbeslut per projekt måste förändringar beslutas på samma nivå, berörd
nämnd kan inte flytta medel mellan olika projekt.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nuvarande uppdrag utökas till att omfatta en
översyn över hur strukturen på investeringsbudgeten ska se ut totalt sett. Om
detaljeringsgraden i regionfullmäktiges beslut blir lägre kan detta kompletteras med
mer textmässig beskrivning av innehållet i investeringsbudgeten. Om detaljeringsgraden ska vara kvar på samma nivå som idag kan man se över möjligheten att
komplettera beslutet med ytterligare beslut om hur eventuella behov av omdisponeringar ska ske och på vilken nivå dessa ska beslutas.
Ett nytt underlag bör tas fram till budgetberedningen i oktober 2020.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-20
Skickas till
Samtliga nämnder
58 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/689
20 april 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Rambudget för vissa investeringsområden
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utöka nuvarande uppdrag till att
se över hela strukturen för investeringsbudget i regionen. Uppdraget ska
redovisas vid budgetberedningen i oktober 2020.
Sammanfattning

I samband med beslut om uppdrag i regionfullmäktige 2019-11-18, § 276 ges
regionstyrelsen i uppdrag att till budgetberedningen 2020 se över möjligheten att ta
fram rambudget för vissa investeringsområden.
Idag finns i investeringsbudgetens beslut tre olika sorters investeringar.
Varje nämnd har en investeringspott som är beloppsmässigt beslutad. Inom beloppet
beslutar nämnden om mindre löpande investeringar under året. Om potten inte
utnyttjas helt under året går resterande belopp tillbaka vid årets slut, det går inte att
kompletteringsbudgetera återstående medel i potten.
Räddningstjänsten liksom fastighetsförvaltningsavdelningen inom tekniska nämnden
har investeringsram som sedan fördelas utifrån en investeringsplan. Medel kan
överföras i kompletteringsbudget, det kan t ex finnas behov av att samla ihop medel
från flera år för att kunna investera i fordon inom räddningstjänsten.
Den tredje sortens investeringsmedel är direkt knutna till respektive projekt. Om
projektet inte slutförs under budgetåret så flyttas medel över till kommande år i
kompletteringsbudgeten. Eftersom regionfullmäktige tar budgetbeslut per projekt
måste förändringar beslutas på samma nivå, berörd nämnd kan inte flytta medel
mellan olika projekt.
Ärendebeskrivning

Region Gotland har under de senaste åren arbetat med att få en tydligare
investeringsprocess. Riktlinjer för investeringsprocessen, riktlinjer för
investeringsredovisning samt nivå för nämndernas kapitalkostnadsbudget har
beslutats.
Investeringar påverkar flera olika saker i ekonomin under olika tider. Dels påverkar
de likviditeten under projekttiden då utbetalningarna sker, dels påverkar de
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/689

driftresultatet när den är klar. Trots att investeringsbudget tas per år så är den
flytande då projekt ofta sträcker sig över längre tid. Projekt blir också försenade
vilket kan innebära att den budget som är beslutad behöver flyttas mellan olika år.
Budgeten är styrande för vad projektet får kosta, men kostnaden fastställs dock inte
förrän upphandling är gjord. Om den upphandlade kostnaden avviker från budgeten
måste antingen budgeten eller projektet förändras. Det innebär att det ofta finns
behov av förändring av den budget som är beslutad.
Nivån på besluten inom investeringsbudgeten har olika effekt beroende på hur
detaljerad den är. Är den alltför detaljerad skapas stor inlåsningseffekt och mycket
administration vid behov av förändringar. Samtidigt är den politiska viljan tydlig i den
detaljerade budgeten och en lägre detaljeringsgrad kan skapa en osäkerhet kring var
besluten fattas.
Vid jämförelse med andra kommuner och regioner kan konstateras att det ser olika
ut. Karlskronas och Pajalas kommuner har betydligt lägre detaljeringsgrad än Region
Gotland. Västra Götalandsregionens investeringsbudget i deras strategiska plan är
endast en totalram för hela regionen. Andra kommuner har liknande detaljeringsgrad
som Region Gotland, tex Ulricehamn.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nuvarande uppdrag utökas till att omfatta en
översyn över hur strukturen på investeringsbudgeten ska se ut totalt sett. Om
detaljeringsgraden i regionfullmäktiges beslut blir lägre kan detta kompletteras med
mer textmässig beskrivning av innehållet i investeringsbudgeten. Om
detaljeringsgraden ska vara kvar på samma nivå som idag kan man se över
möjligheten att komplettera beslutet med ytterligare beslut om hur eventuella behov
av omdisponeringar ska ske och på vilken nivå dessa ska beslutas.
Ett nytt underlag bör tas fram till budgetberedningen i oktober 2020.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder

2 (2)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 160

Uppdrag - Effektivisera och minska
regionens lokalkostnader

RS 2019/972
AU § 144

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

För att möjliggöra för regionstyrelsen att enligt gällande styrdokument ta fram en
regionövergripande lokalförsörjningsplan och fastighetsstrategi, ges samtliga
nämnder uppdrag att som komplettering till respektive underlag till strategisk plan
och budget ta fram en lokalförsörjningsplan. Regionstyrelsen ges i uppdrag att
hålla ihop ett ramverk för planens utformning, men del av innehållet skall vara att
visa möjligheter till samlokalisering/samnyttjande av lokaler i syfte att minska
regionens totala lokalyta. Planen ska också visa vilka möjligheter som finns att
lokalisera verksamheter som nu finns i Visby utanför Visby för att sänka
Regionens kostnader. Den regionövergripande lokalförsörjningsplanen skall
redovisas i samband med budgetberedningen 2021.

Regionstyrelsens beslut

Slutrapporten för projekt effektivisera och minska regionens lokalkostnader
godkänns.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta del av rapportens innehåll och
slutsatser i det fortsatta arbetet med lokalförsörjning och lokalplanering.
x

Regionstyrelseförvaltningen fick 2019-10-23 (RS § 327) i uppdrag att ge förslag på
åtgärder för att effektivisera och minska regionens lokalkostnader. Uppdraget innebar
analys och beskrivning av nuvarande kostnadsbild samt att visa på var möjligheter
finns till sammanslagningar, strukturrationaliseringar, ändrade verksamhetsrutiner
samt möjligheter till samutnyttjande av lokaler. Allt för att komma fram till förslag på
åtgärder som ger lägre totalkostnader för regionen utan att underskrida
serviceutredningens ambitionsnivå och utan att äventyra lagstadgade krav på
regionens verksamhet. Uppdraget är en del av Effektiviseringsprogram 2020–2022
och har utförts i nära samarbete med teknikförvaltningen och
lokalförsörjningsgruppen. Projektet avslutas med rapporten och förändringar för att
uppnå målet är därför beroende av uppdragen som ges utifrån givna förslag.
Ärendets behandling under mötet

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 160 forts
RS 2019/972
AU § 144
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
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Regionstyrelsen beslutar att
 Godkänna slutrapporten för projekt effektivisera och minska regionens
lokalkostnader och uppdra åt regionstyrelseförvaltningen att beakta
rapportens innehåll och slutsatser i det fortsatta arbetet med lokalförsörjning
och lokalplanering.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att
 För att möjliggöra för regionstyrelsen att enligt gällande styrdokument ta
fram en regionövergripande lokalförsörjningsplan och fastighetsstrategi, ges
samtliga nämnder uppdrag att som komplettering till respektive underlag till
strategisk plan och budget ta fram en lokalförsörjningsplan. Regionstyrelsen
ges i uppdrag att hålla ihop ett ramverk för planens utformning, men del av
innehållet skall vara att visa möjligheter till samlokalisering/samnyttjande av
lokaler i syfte att minska regionens totala lokalyta. Den regionövergripande
lokalförsörjningsplanen skall redovisas i samband med budgetberedningen
2021.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen fick 2019-10-23 (RS § 327) i uppdraget att ge förslag på
åtgärder för att effektivisera och minska regionens lokalkostnader. Uppdraget innebar
analys och beskrivning av nuvarande kostnadsbild samt att visa på var möjligheter
finns till sammanslagningar, strukturrationaliseringar, ändrade verksamhetsrutiner
samt möjligheter till samutnyttjande av lokaler. Allt för att komma fram till förslag på
åtgärder som ger lägre totalkostnader för regionen utan att underskrida
serviceutredningens ambitionsnivå och utan att äventyra lagstadgade krav på
regionens verksamhet. Uppdraget är en del av Effektiviseringsprogram 2020–2022
och har utförts i nära samarbete med teknikförvaltningen och
lokalförsörjningsgruppen. Projektet avslutas med rapporten och förändringar för att
uppnå målet är därför beroende av uppdragen som ges utifrån givna förslag.
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Ärendebeskrivning

Omvärlden förändras och med detta ställs krav på att Region Gotland utvecklas i takt
med den. Förutsättningarna att möta kraven är bättre om regionens verksamheter
arbetar tillsammans över gränser och med fokus på helhet mer än delar. På så sätt
skapas en grund för en långsiktigt hållbar ekonomi.
Med detta som utgångspunkt beslutade regionstyrelsen under hösten 2019 om ett
effektiviseringsprogram (2019/955) med syfte att driva på, koordinera, samordna,
följa och stödja effektiviseringsarbeten med syfte att minska kostnader, undvika
suboptimeringar och hitta samordningsvinster. Programmet omfattar från start åtta
projekt som drivs utifrån egna direktiv och planer.
Denna rapport avser projektet Effektivisera och minska regionens lokalkostnader.
Rapporten är en översikt och belyser områden inom vilka region Gotland bör fördjupa
sig när det kommer till lokalkostnader och ambitionen att sänka dessa.
Projektarbetet har synliggjort ett antal områden där Region Gotland har potential att
göra effektiviseringar och kostnadsminskningar framåt. Dessa kan sammanfattas i
följande:
-

Säkerställa implementering och efterlevnad av beslutade strategier, policys
och riktlinjer inom området lokaler och fastigheter.
Utveckla den regiongemensamma lokalförsörjningsgruppen och dess
koppling till regionens övriga arbete rörande exploatering och regional
utveckling.
Uppdra åt varje förvaltning och nämnd att ta fram en lokalförsörjningsplan
enligt regiongemensam mall.
Ta fram en regiongemensam övergripande lokalförsörjningsplan och tydligt
koppla den till budget och investeringsprocessen.
Fortsatt arbete kring utbudsförändring/utbudsminskning.
Utveckla arbetet med kalkyler vid om- och nybyggnation.
Grundligt utreda behov och kostnader rörande kontorsarbetsplatser.
Utreda möjligheten till ökat samutnyttjande av lokaler.
Utveckla arbetet med nyckeltalsstyrning i takt med att de nationella
förutsättningarna för detta utvecklas och förbättras.

Rapporten har tagits fram i samarbete mellan regionstyrelseförvaltningen och
teknikförvaltningen med stöd av lokalstrateg och lokalsamordnare i respektive
förvaltning som har dessa tjänster.
Projektet avslutas med rapporten och förändringar för att uppnå målet är därför
beroende av uppdragen som ges utifrån givna förslag.
Beslutsunderlag

Rapport: Minskade lokalkostnader
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1. Inledning och sammanfattning
Denna rapport är en översikt och belyser områden inom vilka Region Gotland bör fördjupa
sig när det kommer till lokalkostnader och ambitionen att sänka dessa. Den är en del av
effektiviseringsprogrammet 2020-2022 och ska ses som en del i Region Gotlands
gemensamma arbete att sänka kostnaderna. Allra närmast knyter den an till projektet
”Framtidens förskola och grundskola” samt måltidsorganisationens projekt ”Översyn av
organisation och lokalisering av måltidsverksamhet”.
De enkla och snabba åtgärderna är till största del gjorda när det kommer till förtätning.
Dessa förtätningar har lett till att vissa byggnader tomställts och därmed getts möjligheten
till avyttring. Även rörande avyttring har de ”enkla” fastigheterna sålts och de som nu
återstår är till merpart sådana som av en eller annan anledning är mer eller mindre
komplexa till sin funktion eller placering vilket medför en del svårigheter vid försäljning.
En anledning till att det är svårt att få till ett effektivt lokalresursarbete beror med största
sannolikhet bland annat på att region Gotland har relativt täta skott mellan olika
verksamheter och förvaltningar. Sedan en tid tillbaka pågår ett gediget arbete kring ”En
Region Gotland”, något som förhoppningsvis kommer rå på detta och öka
samarbetsförmågan. En samsyn och acceptans för att alla behöver följa ett gemensamt
förhållningssätt när det kommer till lokalnyttjande och allt som följer med det, är en bas på
vilket allt lokalförsörjningsarbete behöver vila.
Projektarbetet har synliggjort ett antal områden där Region Gotland har potential att göra
effektiviseringar och kostnadsminskningar framåt. Dessa kan sammanfattas i följande:
-

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

-

Säkerställa implementering och efterlevnad av beslutade strategier, policys och
riktlinjer inom området lokaler och fastigheter.
Utveckla den regiongemensamma lokalförsörjningsgruppen och dess koppling till
regionens övriga arbete rörande exploatering och regional utveckling.
Uppdra åt varje förvaltning och nämnd att ta fram en lokalförsörjningsplan enligt
regiongemensam mall.
Ta fram en regiongemensam övergripande lokalförsörjningsplan och tydligt koppla
den till budget och investeringsprocessen.
Fortsatt arbete kring utbudsförändring/utbudsminskning.
Utveckla arbetet med kalkyler vid om- och nybyggnation.
Grundligt utreda behov och kostnader rörande kontorsarbetsplatser.
Utreda möjligheten till ökat samutnyttjande av lokaler.
Utveckla arbetet med nyckeltalsstyrning i takt med att de nationella
förutsättningarna för detta utvecklas och förbättras.

Rapporten har tagits fram i samarbetet mellan regionstyrelseförvaltningen och
teknikförvaltningen med stöd av lokalstrateg och lokalsamordnare i respektive förvaltning
som har dessa tjänster.
Projektet avslutas med rapporten och förändringar för att uppnå målet är därför beroende
av uppdragen som ges utifrån givna förslag.
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2. Intern organisation och processer
2.1 Lokalförsörjningsprocessen/Lokalförsörjningsgruppen (LFG)

Region Gotland har sedan knappt två år tillbaka en ny fastighetspolicy samt nya riktlinjer
kring fastighetsförvaltning, försäljning och uthyrning av dessa. Utöver detta följer också
”Riktlinjer för lokalförsörjning”. Här fastslås övergripande vad som gäller kring nyttjande
av lokaler samt när en verksamhet lämnar lokaler. Riktlinjerna är också satta för att styra
regionens arbete mot ett gemensamt förhållnings-/arbetssätt, som idag inte kan sägas
finnas, och på det sättet borga för en likvärdig hantering av lokalfrågor inom hela regionen.
För att ha en regionövergripande bild av behov på både lång, men framförallt lite kortare
sikt, finns Lokalförsörjningsgruppen (LFG). LFG består av förvaltningarnas
lokalsamordnare alternativt lokalstrateg samt från teknikförvaltningen
fastighetsförvaltningsavdelningens (FFA) avdelningschef, enhetschef samt förvaltare.
Gruppen har letts av regionens lokalförsörjningsstrateg.
Grundidén med LFG är god då inga personer inom regionen har bättre övergripande
kunskap om lokalerna än de som sitter med i gruppen. Dessvärre finns ingen
lokalsamordnare inom regionstyrelseförvaltningen (RSF). Detta medför också att ingen
från RSF har en samlad bild av kök, fritidsanläggningar, bibliotek med mera. Detta faktum
måste ses som en brist. Ett annat och förmodligen större dilemma är avsaknaden av
upparbetade rutiner och i viss mån kanske även tydligt mandat. Både hos gruppen som
helhet men också hos lokalförsörjningsstrateg. För närvarande vilar mycket ansvar hos
varje enskild förvaltning/nämnd. I och med det ges olika utfall. Dels beroende på
ledningen av respektive förvaltning, dels beroende på rutinerna inom desamma.
Tjänsten som lokalförsörjningsstrateg inom regionstyrelseförvaltningen är för tillfället
vakant. Det pågår också för närvarande ett utvecklingsarbete inom aktuell förvaltning där
en analys av funktionen och förslag till framtida placering av tjänsten hanteras. Avgörande i
framtida organisation är tydlighet i roll och uppdrag samt mandat.

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.2 Regiongemensam lokalförsörjningsplan

Många kommuner pratar om lokalresursplan och andra om lokalförsörjningsplan. Ibland har de
samma betydelse men i de kommuner som nyttjar båda begreppen har lokalresursplanen
betydelsen av vad som finns och hur detta ska nyttjas och lokalförsörjningsplanen är
utfallet/skillnaden mellan lokalresursplanen och det som ”saknas”, det vill säga det som
behöver byggas, hyras in eller köpas för att ha tillgång till nödvändiga lokaler för de egna
verksamheterna. Inom Region Gotland har det hittills endast pratats om
lokalförsörjningsplan vilket betyder både det regionen i dagsläget har och nyttjar, men
också vad regionen i framtiden kommer att behöva. Här uttrycker flera erfarna medarbetare
att kopplingen mot investeringsbudget också måste stärkas och utvecklas.
Inom regionen finns i dagsläget ingen förvaltningsgemensam/förvaltningsövergripande
lokalförsörjningsplan. Riktlinjerna säger att det ska finnas men det arbetet har ännu inte
genomförts. De olika förvaltningarna har sina respektive ”Strategisk plan och budget” där
varje förvaltning visar på kommande behov. Dessa har en planperiod på tre plus två år. Det
är också inom dessa som tid och fokus lagts från förvaltningarnas sida. För att få till stånd
en gemensam lokalförsörjningsplan krävs att alla förvaltningar gemensamt prioriterar detta
arbete och förhåller sig till samma struktur. Ett gemensamt centralt utskickat missiv med
ett antal parametrar som alla förvaltningar måste följa är i så fall det första som måste
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införas. Detta behöver sedan sammanställas och övergripande bedömas och prioriteras.
Inom många kommuner finns denna organisation och det är då med en lokalstyrgrupp på
oftast motsvarande koncernledningsnivå som prioriteringarna beslutas.
Detta blir per automatik nära kopplat med den gemensamma ekonomistyrningen/budgeten
vilket säkerligen skulle medföra att detta skulle behöva förändras/justeras/ses över om en
centralisering av lokalförsörjningsarbetet införs. Om ett ordentligt utvecklingsarbete ska
komma till stånd inom området är också punkten lokalförsörjning något som måste
prioriteras/lyftas regelbundet på koncernledningsnivå för att kunna spridas vidare ner inom
de olika förvaltningarna.
Fastighetsägande är ofta förenat med långa cykler på 50 år eller mer. Förvaltningarna har
ofta ettåriga internhyresavtal. Budgeten sträcker sig över ett par år och förvaltningarnas
strategiska planer och budgetar löper på tre plus två år. Här riskeras alltså att
förvaltningarnas ofta relativt korta tidshorisonter ställs mot långa avskrivningstider eller
hyreskontrakt.
Något som saknas inom regionen är den av fastighetspolicyn fastställda fastighetsstrategin.
Det vill säga en plan för hur regionens fastigheter ska utvecklas eller avvecklas. En sådan
plan måste vara mycket nära sammankopplad med lokalförsörjningsplanen och kan då ge
en tydlig riktning vad gäller framtida möjligheter och risker/kostnader med enskilda
byggnader. En påbörjad version av innerstadens fastigheter finns men det återstår mycket
arbete för att få den på en nivå som inte är allt för detaljerad men inte heller allt för
övergripande. Att göra den på alla regionens fastigheter är lite av ett evighetsarbete, då det
är i ständig förändring, men skulle på lång sikt vara värt arbetet.
2.3 Riktlinjer och direktiv gällande lokaler

Som nämnts ovan har regionen ett antal planer, riktlinjer och policys att förhålla sig till.
Dessa är framtagna av experter inom sina respektive områden och kan med det anses vara
väl genomtänkta och grundligt förankrade i både beprövad erfarenhet och vetenskap. Allt
för ofta kan man dock se att beslut som fattas inte följer de styrdokument som finns. Ofta
kan det säkert handla om att det är svårt att göra rätt med anledning av okunskap eller rent
av ovetskap om specifika styrdokument, men ibland kan det kanske också handla om mer
förvaltningsspecifika intressen. Helhetssynen brister ibland och allt för ofta sätts del
framför helhet istället för tvärt om. Punkten återkommer i denna skrivelse och kan skönjas
inom flera områden.

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.4 Lokalförsörjningsstrateg, LFG och EXISAM

Rollen lokalförsörjningsstrateg utvecklades våren 2018 i samband med omorganisation
inom regionstyrelseförvaltningen. Tanken var att hitta en övergripande samordning av
frågor som rör fastighetsförsörjning, bland annat genom LFG. Innan och delvis parallellt
med detta utarbetades nya processer inom framförallt exploatering. Detta har lett fram till
exploatering i samverkan (EXISAM) och samverkansformer till detta, däribland
Exploateringsgruppen (EXG).
För att få ett bra och dynamiskt lokalförsörjningsarbete måste ett närmare samarbete också
ske mellan EXG och lokalförsörjningsstrateg/LFG. Det kan verka enkelt att synkronisera
dessa men EXISAM har en upparbetad arbetsgång till skillnad från LFG som inte har det i
samma utsträckning. Det blir här en obalans och viktiga aspekter kring regionens egna
lokalförsörjningsbehov kommer ofta in alldeles för sent, eller inte alls. Ett mycket tydligt
exempel på detta är A7-området där Törnekvior förskola kom med i planeringen i absolut
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sista stund och en genomarbetad plan för skola på området inte kom med. Följderna av
detta ser vi nu kring diskussionerna och arbetet med Alléskolan.

3. Äga/hyra
Ett ganska logiskt och vanligt resonemang hos kommuner idag (framförallt de utan ett
fastighetsbolag) är att inte äga andra lokaler än de kommunen behöver för sina egna
verksamheter. Inte desto mindre finns det möjlighet att göra nettovinster på denna typ av
byggnader. Lägenheterna regionen idag äger genererar en viss vinst. Är det då verkligen en
god idé att sälja dem? Här måste man sätta eventuella vinster från uthyrda lokaler i relation
till jobbet och riskerna det innebär att hyra ut till externa kunder. Regionen har tidigare ägt
vissa byggnader som genererat en ganska stor vinst men dessa är avyttrade och
nettovinsterna är nu ganska små. Det handlar här alltså snarare om frågor kring
kärnverksamhet, de administrativa resurserna som tas i bruk och i viss mån kanske även
underhållsbudget som nu behöver läggas på dessa byggnader och uppdrag, för att
byggnaderna ska hålla ett acceptabelt skick, inte förfalla och inte tappa för mycket i värde.
3.1 Äga lokaler vi nyttjar för mer än 5 år istället för att hyra

I regionens riktlinjer som tidigare nämnts står skrivet att regionen i huvudsak ska äga egna
verksamhetslokaler och då allra främst lokaler som bedöms behövas på längre sikt. Vad
som är på längre sikt kan naturligtvis diskuteras men inom många kommuner är mer än
fem till tio år ett riktmärke. En mycket svår ekvation att lösa är då investeringsbudgeten.
Region Gotland har avsevärt mycket högre investeringsönskemål än vad det finns
investeringsbudget till. Det är förmodligen här som den allra största nyttan av en
gemensamt prioriterad lokalförsörjningsplan skulle finnas. Det finns de facto inte medel att
göra allt som önskas och om en gemensam acceptans och förståelse ska komma till stånd
måste alla som gemensamt tar besluten vara överens om prioriteringarna.

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

När byggnader hyrs in sker det ofta med initialt långa kontrakt då hyresvärden måste
garantera återbetalningen på de investeringar i anpassningar som måste göras. Kontrakten
är då ofta på mellan 15–25 år vilket binder upp hyresgästen till en hyra för motsvarande tid
även om verksamhetens behov förändras. Här kan som exempel ges byggnad 124 på
Visborgsområdet. Denna byggnads yta har nyligen bytts mot en något mindre lokalyta i
kasern Havde. Om inte detta byte skett hade regionen haft en hyra på cirka 1,7 miljoner
kronor för en byggnad som skulle varit mycket kostsam att anpassa till en intern
verksamhet. En anpassning hade också krävt en rejäl förlängning av hyreskontraktet.
Utförsäljningen av egna lokaler är på lång sikt dålig rent ekonomiskt. Inhyrda lokaler blir
dyrare, både på kort och på lång sikt. Beroende på kalkylräntan och avkastningskravet hos
hyresvärden blir fördyringen olika stor men bevisen på att det blir en fördyring är entydiga.
De äldreboenden som såldes 2013 (Stuxgården i Fårösund, Kilåkern i Slite, Roma
äldreboende och Hemse vårdcentrum) har gett regionen en merkostnad på mellan 20 och
25 procent vilket motsvarar cirka 1 miljon kronor per år mot om de skulle behållits i egen
ägo.
Flera verksamheter påpekar ofta att själva lokalkostnaden endast utgör en mindre del av
verksamheten på till exempel ett särskilt boende eller en vårdcentral. Det är helt sant men
inte desto mindre är kostnaderna för att hyra in byggnaderna högre än hyreskostnaderna
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vid eget ägande. Region Gotlands totala internhyra för egenägda lokaler ligger för 2020 på
cirka 292 000 000 kronor. Region Gotland hyr för 2020 in lokaler till egna verksamheter för
cirka 133 000 000 kronor. Vid en hypotetisk inhyrning av alla lokaler och med en fördyring
enligt ovan på cirka 20 procent skulle alltså merkostnaden bli cirka 60 miljoner kronor per
år. Också fastighetsekonomer pekar på detta faktum och i en av de senaste skrifterna från
SKR (Sveriges kommuner och regioner) kan vi se följande exempel.

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

”Äga eller hyra verksamhetslokaler” utgiven 2019-12-02 av SKR FOU-fond gör en
jämförelse av kassaflöde vid nyanskaffning av ett särskilt boende för äldre med alternativen
äga eller hyra. De har två räkneexempel med olika avkastningskrav. Ett högre på 6,2
procent och ett lägre på 4,1 procent.

Diagram ur boken Äga eller hyra verksamhetslokaler utgiven 2019-12-02 av SKR FOU-fond
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Diagram ur boken Äga eller hyra verksamhetslokaler utgiven 2019-12-02 av SKR FOU-fond

Boken drar följande slutsats i frågan äga eller hyra.

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

”Som framgår av dessa schabloniserade räkneexempel, blir alternativet att äga mest
ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. De årliga kostnaderna hänförliga till
verksamhetslokalerna är lägre samt minskar över tid. Det behöver därmed finnas andra
vinster med att hyra lokalerna, för att kompensera för den skillnad som uppstår till
ägaralternativens fördel.
Denna slutsats gäller när det handlar om relativt långsiktiga lokalbehov. Vid
kortsiktiga behov för att exempelvis hantera tillfälliga svängningar, är hyresalternativet mer
fördelaktigt.”
Motsvarande grafer finns för grundskolor och visar på samma effekt. Om lokalkostnaderna
långsiktigt ska minskas kommer en del i detta arbete vara att utveckla en strategi för att
prioritera och bygga för eget ägande, oavsett verksamhet.
3.2 Sälja fastigheter som används som bostäder

Ett antal regionägda fastigheter nyttjas idag som bostäder. Nio hyreslägenheter i en
fastighet. Regionen äger också ett antal bostadsrätter, närmare bestämt sju
bostadsrättslägenheter fördelat i fyra fastigheter. Alla dessa kan ifrågasättas om de ska vara
kvar i egen ägo eller försäljas. När det kommer till kapital är det inga gigantiska summor
som försäljning av dessa skulle medföra, men då både fastigheterna i sig kräver tid och
ekonomiska resurser både för skötsel och underhåll såväl som för administration skulle
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ändå en försäljning vara positiv ur flera aspekter. Det kommer alltid finnas ett antal
byggnader och lägenheter som är av så pass speciell karaktär att de behöver administreras
och skötas internt inom regionen, men dessa är en klar minoritet. Det kan då till exempel
handla om tekniska system, som värmesystem, och att dessa är hopkopplade med flera
byggnader, vilket vid en eventuell försäljning skulle kräva stora och relativt kostsamma
insatser. Det kan också handla om mycket särskilda behov hos en hyresgäst som kan vara
svåra att tillgodose/acceptera för en extern hyresvärd.
Mot detta ska dock det inledande resonemanget ställas. Så länge bostäderna hyrs ut ger
byggnaderna en viss nettovinst men den ska då å andra sidan vägas mot bland annat
riskerna för att byggnaden blir outhyrd, kostnader för administration samt kostnader för
underhåll.
Försäljningar av bostäder skulle renodla regionens uppdrag avseende uppdraget att erbjuda
ändamålsenliga lokaler för förvaltningarnas behov rörande de egna verksamheterna. För att
lösa behovet av bostäder skulle även fortsättningsvis AB Gotlandshem och andra aktörer
tillhandahålla lägenheter som Region Gotland behöver för att uppfylla bosättningslagen
och myndighetsbeslut som följer av denna. Inte desto mindre skulle det med största
sannolikhet ge regionen ett visst kapital men också en minskad arbetsinsats från främst
teknikförvaltningens (TKF:s) sida.
Följande byggnader med lägenheter skulle eventuellt kunna avyttras. Dock skulle alla dessa
kräva fördjupade utredningar innan eventuella försäljningar:








Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]



Fastighetsbeteckning
Klinte Strands 1:444
Visby Bofinken 10
Visby Bofinken 11
Visby Bofinken 12
Visby Eken 13
Visby Reveljen 1
Hörsne Prästgården 1:10

Populärnamn
Lingströmsvägen 2 A-B
Broväg 4A, 1 lgh
Vallgravsg. 3A, 1 lgh
Vallgravsg. 3, 1 lgh
Byrumsgatan 19, l gh
Signalgatan 5B, 1 lgh
Åkerlyckan, 2 lgh

Boendeform
Hyresrätter
Bostadsrätt
Bostadsrätt
Bostadsrätt
Bostadsrätt
Bostadsrätt
Bostadsrätter
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3.3 Uthyrning av Region Gotlands lokaler

När det kommer till uthyrning av lokaler ägda av regionen skulle ett tydligare
affärsmannaskap behövas. Detta finns i riktlinjerna uttryckt som ”marknadsmässiga
villkor”. I dagsläget finns ingen organisation/tjänst för att aktivt jobba med uthyrning av
tomställda lokaler. Detta beror på att det inte är något som ingår i regionens kärnuppdrag
och som då heller inte prioriterats. Huruvida detta skulle kunna skötas genom TKF eller
läggas på extern part ska i detta läge låtas vara osagt men att det ändå skulle kunna generera
vissa intäkter kan nog ses som helt klart. Idag hyr regionen endast ut lokaler som aktivt
efterfrågas och som egna verksamheter inte har behov av. Hyresnivån sätts då oftast utifrån
kostnaderna för byggnaden och här skulle en anpassning till en mer marknadsmässig hyra
vara eftersträvansvärd på de objekt som så tillåter. Även här finns ett behov av koppling till
en gemensam lokalförsörjningsplan då TKF inte heller kan hyra ut lokaler om man inte
med säkerhet vet om eller när behovet av dem finns för egen verksamhet. Det syns också
tydligt att tomma och outhyrda regionägda lokaler skapar missnöje och oro bland
invånarna. De signalerar att ”regionen inte bryr sig” och kan också lätt utsättas för
vandalisering, vilket ytterligare späder på den negativa spiralen. Ju längre en byggnad stått
tom desto större blir känslan av att regionen inte bryr sig och/eller har koll på sina
fastigheter.
3.4 Försäljning av lokaler Region Gotland ej nyttjar eller kan hyra ut

Detta ska, precis som riktlinjerna säger, ske när regionen inte ser ett internt behov av
byggnaden. Även detta är nära sammankopplat med lokalförsörjning/fastighetsstrategi
samt exploatering och kräver med andra ord en samordning av dessa parametrar. Det finns
också undantag för försäljningar, bland annat om byggnaden/fastigheten är av strategisk
karaktär. Dessa kan till exempel vara fastigheter i Visby innerstad eller inom andra känsliga
områden. En fastighetsstrategi, som nämnts tidigare, är ett tydligt sätt att belysa dessa
byggnader och vad som gör dem strategiskt viktiga.

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det är alltid svårt att sia om framtid men förmodligen skulle det vara mer ekonomiskt
fördelaktigt att sälja ”en för mycket” istället för att ha dem kvar tomställda. I den mån det
går att hyra ut byggnaderna kan det vara ett sätt att kunna behålla dem men det kräver då
en utvecklad uthyrningsmodell som nämnts tidigare. Inte allt för sällan är också dessa
byggnader relativt svåra att hitta hyresgäster till, även om tid och kraft läggs på det.
En viktig aspekt av gamla outnyttjade lokaler är att de med tiden kommer i så pass dåligt
skick att de vid en försäljning blir värda mindre samt blir svårare att sälja. I vissa fall kan till
och med rivning behövas och för att det ska vara försvarbart ska det framtida strategiska
värdet av tomten vara ansenligt då rivningskostnader idag är höga. Detta bland annat med
anledning av nya och hårdare miljökrav. Som exempel kan ges före detta äldreboendet
Strandgården i Fårösund. En rivning av den byggnaden har uppskattats till cirka 25
miljoner kronor.
Försäljning av tomställda fastigheter kan också ge en positiv effekt för lokala
utvecklingsbolag och entreprenörer som ofta kan förvärva och eller nyttja byggnaderna till
helt andra ändamål än vad de från början var byggda för och för vad som finns inom
regionens uppdrag.
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Det har under de senaste åren funnits en otydlighet gällande själva försäljningsuppdragen.
Denna otydlighet har man inom RSF och TKF jobbat mycket kring under det senaste året
och den är förhoppningsvis snart helt borta, vilket också borgar för en bättre och snabbare
process när det kommer till försäljning av byggnader som regionen avser avyttra.
Nedan följer en lista på byggnader som eventuellt skulle kunna avyttras. Självfallet skulle
det kräva en ordentlig genomlysning före beslut men många av dem har funnits med i
diskussionerna för eventuell försäljning under många år vilket talar för att de egentligen
redan borde varit ute till försäljning eller varit sålda.



















Fastighetsbeteckning
Strands 1:66 och 1:67
Klinte Sicklings 1:113
Klinte strands 1:150
Hogrän Vismaränge-Langfängskog 1:2
Halla Hallegårde 1:47
Strandriddaregården 1, Othem
Vibble 1:296
Klinte Odlvads 1:29
Vesslan 20,
Tingstäde Annex 1:17
Lärbro Skolgården 2:3
Bunge Stucks 1:226
Hemse Blåkråkan 11 (hus 06)
Hemse Blåkråkan 11 (hus 38)
Visby Senapen 28
Eskelhem Prästgården 1:10
Sanda Prästgården 2:1

Populärnamn
Strandgården, Fårösund
Före detta vårdcentralen,
Klintehamn
Gamla stationshuset, Klintehamn
Före detta förskola inklusive
paviljong, Hogrän
Före detta skola, Halla
Tullis, Slite
Muntes villa, Vibble
Vildrosen, Klintehamn
Vesslan 20, Linnégatan 1, Visby
Misteln, Tingstäde
Korsbyvägen 54 A-C
Haima, Fårösund
Blåkråkan, Hemse
Blåkråkan, Hemse
Bungegatan 1D, Visby
Enkronan, Eskelhem
Före detta lärarbostaden, Sanda

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.5 Kostnad för inhyrda kontor i jämförelse med egenägda

Egenägda kontor istället för de idag inhyrda kontorshusen på Visborgsområdet kommer
ofta upp som en besparingspotential. Man måste ha klart för sig att byggnaderna är
anpassade till kontorsändamål efter de givna förutsättningarna. Detta medför ett relativt
högt kvadratmetertal i jämförelse med lokaler som redan från början dimensioneras för
kontorsändamål. Många rum på Visborg är lagom för 1,5 personer vilket självfallet är ett
mycket svårt delningstal. Helt klart är dock att regionen idag har en relativt hög hyra för
dessa lokaler. 2019 var kostnaden per kvadratmeter 1 936 kr. (Snittet för alla inhyrda lokaler
var 2018 1 327 kr/m2). Den kan sättas i relation till våra egenägda lokaler som 2018 hade
ett snitt på cirka 716 kronor per kvadratmeter. Detta visar dock på just den skillnad som
tidigare nämnts. Det vill säga att det normalt sett är billigare att äga lokaler internt än att
hyra dem. Omvänt räknat kan man säga att hyran på 34 miljoner kronor skulle kunna täcka
kostnader kring en egen investering. Utifrån tidigare resonemang om kostnadsfördelar med
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eget ägande kan konstateras att vi genom detta skulle vi få en lägre kostnad/internhyra än
vid inhyrning. Det krävs dock en mycket utförlig undersökning av vad kontorsbehoven
egentligen är. Idag är det cellkontor till merparten av medarbetarna. Är det så regionen
behöver/vill ha det? Beroende på svaret på de frågor som måste analyseras avgörs behovet
av antal kvadratmetrar, som i sin tur helt styr byggkostnaden. Även detta skulle dock kräva
eget investeringskapital samt byggbar mark och blir då inrättat under punkten prioriteringar
enligt en gemensam lokalförsörjningsplan. Viktigt är också att beakta gällande hyresavtals
bindningstid.
3.6 Livscykelkostnad-LCC (Life cycle cost)

Ett utvecklingsområde för regionen är nödvändigheten i att utföra erforderliga kalkyler och
långsiktiga genomlysningar innan beslut fattas rörande renoveringar, rivningar och
nybyggnation. Vid en väl utvecklad process för renovering/om- och eller tillbyggnation
/nybyggnation visar ofta kalkyler på att det är mer fördelaktigt att riva gamla byggnader
och bygga nytt. Det handlar då främst om rena energikostnader men som samtidigt för
med sig många andra fördelar kring bland annat arbetsmiljö och tillgänglighet.

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Även här är det självklart investeringskapital som till stor del styr, men med tydliga kalkyler
som ett obligatorium för arbeten över en viss beloppsgräns skulle vissa renoveringar
ersättas med nybyggnation. Detta med anledning av att de redan på relativt kort sikt betalar
sig. Gränsdragningen mellan underhållsarbete av mindre slag som inte kräver några direkta
analyser/kalkyler och insatser som behöver denna typ av förarbete är inte tydlig och
absolut. Inte desto mindre är det ett område som på lång sikt skulle bespara regionen
utgifter om tydligare rutiner arbetades fram.
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4. Faktaunderlag drift och ägande
4.1 Kvadratmeter per verksamhet, egna/inhyrda

Tabellerna nedan visar antal byggnader och storleken bruttoarea (Bra) för desamma. De är
uppdelade enligt givna typer och typerna återfinns i de två respektive områdena egenägda
och inhyrda.
Verksamhetstyp

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Egenägda
Off toaletter
Civilförsvarsanläggning
Bostäder
Lokaler
Garage
Skola
Barnomsorg
Servicehus/Äldreomsorg
Omsorg/gruppbostäder
Räddningstjänst
Kontor
Övriga fastigheter
Lasarett/Korpen
Vårdcentraler
Sjukhem
Tandvård
Övrig Sjukvård
Idrottsanläggningar
Inhyrda
Bostäder
Lokaler
Skola
Barnomsorg
Servicehus/Äldreomsorg
Omsorg/gruppbostäder
Kontor
Övriga fastigheter
Vårdcentraler
Tandvård
Idrottsanläggningar
Totalsumma

Antal bygg
m² Bra
2019-12-31
2019-12-31
10
2
26
95
2
120
41
3
20
9
10
61
17
1

329
955
8 707
47 772
353
167 257
18 127
5 724
9 961
7 297
12 752
33 449
69 370
1 483

1
4
19
441

546
6 335
15 749
406 166

3
2
11
11
12
22
17
11
3

322
3 840
4 337
4 338
29 490
6 377
26 921
7 291
16 362

1
93

1 000
100 278

534

506 444
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4.2 Hyreskostnader för lokaler, kronor per kvm, underhåll, reparationer, tillsyn

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Nedan redovisas uppgifter avseende 2018. Verksamhet 94 innebär att det endast avser
verksamhetslokaler och med andra ord inte bostäder:

Notering: Denna bild visar kostnadsfördelningen exklusive kapitaltjänstkostnader. Det vill
säga driftskostnader för egenägda verksamhetslokaler. Den minskade underhållskostnaden 2018
beror på att region Gotland 2018 införde komponentavskrivning. Detta innebär att
kostnaderna för planerat underhåll läggs på investeringar och med det inte längre ingår
som driftskostnader.
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4.3 Vakanta ytor, hur många kvm och till vilken kostnad?

Det är av flera skäl mycket svårt, för att inte säga omöjligt, för en fastighetsvärd att vara
helt utan vakanta ytor. Följdfrågan blir då hur mycket och kanske framförallt vilken typ av
byggnader som är rimligt att ha vakanta. Vid eget ägande blir vakanser således något som
måste få finnas med i beräkningarna. I dagsläget har regionen, utöver fastigheterna som
tidigare redovisats som möjliga att sälja, Torsken 1 (huset bredvid BUP i Torslunden i
norra Visby), delar av Bro Duss 2:2 (före detta bostäder i anslutning till äldreboendet
Tingsbrogården) och Othem Rapphönan 5 (före detta dagcenter centralt i Slite) som i
dagsläget står tomma. Pågående process finns runt fastigheten Roma Kloster 1:214
(Klostergården) i Roma som sedan många år kunnat räknas in bland motsvarande. Några
av dessa omnämns i dagsläget som ”strategisk vakans”.

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Med strategisk vakans avses här att det finns ett beslut om att lokalen inte ska avyttras eller
hyras ut i avvaktan på ett definitivt beslut. Detta är fastigheter som har identifierats som
strategiska lokalprojekt och som kräver ställningstaganden på flera nivåer och förankring i
regionstyrelsen/fullmäktige. De kan också vara lokaliserade eller beskaffade på ett sådant
sätt att de har påverkan på omkringliggande samhälle och andra aktörer inom
samhällsplanering och infrastruktur. Även dessa fastigheter måste utredas gemensamt med
EXG. Detta för att se vad områdena har för behov och förutsättningar i framtiden.
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5. Identifierade utvecklingsområden
5.1 Förslag på utbudsförändring, utbudsminskning

Man kan krasst säga att allt som inte är lagstadgat skulle gå att ta bort, men så är det
knappast någon som vill ha det. Region Gotland, precis som större delen av landet, får en
allt mer ansträngd ekonomi. Detta till viss del som en följd av den demografiska
utvecklingen men också kanske delvis som en slags rekyleffekt av att medborgarna under
lång tid haft och vant sig vid en hög grad av service. Den har succesivt fått anpassas och i
en samhällsutveckling som under lång tid så gott som alltid gått mot att det blivit bättre och
bättre är det svårt för medborgarna och medarbetare att acceptera en sänkning i graden av
servicenivå eller standard.
Väl genomlysta, välgrundade och realistiska förslag kommer med största sannolikhet från
verksamheterna själva. För den delen självfallet inte sagt att alla förslag ”utifrån” skulle vara
dåliga. Oftast kommer dessa förslag på eventuell minskning eller nedläggning av en
verksamhet som en följd av minskade anslag med anledning av en ansträngd budget inom
regionen. Ibland blir det en följd av digitalisering och ibland försvinner en verksamhet då
den blivit omodern eller otidsenlig.
Som grund finns även här flera planer och riktlinjer att förhålla sig till. Servicestrategin är
en av dessa och den lägger en gräns för ett minimiutbud vad gäller bland annat förskolor,
grundskolor, bibliotek och simhallar, under förutsättning att kvaliteten kan säkerställas.
Inom strategin ges vissa möjligheter till justeringar/minskningar. Vidare finns naturligtvis
möjligheter att justera inom befintliga verksamheter. Inför denna skrivelse är frågan ställd
till respektive förvaltning via lokalsamordnare. Utifrån de svar som inkommit kan utläses
att förvaltningarna inte i detta läge kunnat ge några egentliga konkreta exempel.

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Pågående utredningar inom förskole- och grundskoleorganisationen samt inom
måltidsorganisationen kommer i sina senare skeden belysa vad respektive organisation ser
som möjliga vägar att fördjupa sig inom. I skolans utredning är direktivet att: ”Barn- och
utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en
kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med minst
bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas.”
En nulägesbeskrivning ska presenteras under våren och konkreta förslag på förändrad
organisation ska presenteras i barn- och utbildningsnämnden i oktober 2020.
För måltidsutredningen är syftet att: ”Identifiera och initiera förändringar kopplat till
organisation och lokalisering som kan bidra till ökad effektivitet och
kostnadsminskningar.”

Vad utfallet av dess utredningar blir är alltså ännu inte klart och därmed heller inte möjligt
att redogöra för i denna rapport. Klart är dock att resultatet av dessa utredningar och övrigt
arbete rörande verksamheternas behov, omvärldens krav och gällande ekonomiska
förutsättningar tydligt måste bearbetas, sammanställas och summeras i regionens
lokalförsörjningsplaner och fastighetsstrategi.
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5.2 Förslag på sammanslagningar/samnyttjande/minskning av lokaler

Inom området sammanslagningar/samnyttjande/minskning av lokaler har en hel del gjorts
de senaste åren. Det är främst inom en och samma förvaltning/verksamhet det gjorts men
möjligheter finns även till samarbete över förvaltningsgränserna i större utsträckning än
hittills, även om det traditionellt varit svårare att lyckas med. En aspekt att ta hänsyn till
inom detta område är incitamenten för förvaltningarna/verksamheterna att minska sin
lokalyta. Som det är idag så får inte en verksamhet som minskar sina lokalkostnader genom
sammanslagningar ta del av de pengar förvaltningen sparar in. Här är det också mycket
viktigt att nämna att en sammanslagning/minskning av lokalyta för en enskild verksamhet
inte alltid är detsamma som en minskning av lokalkostnader för regionen som helhet. Detta
då det kräver att ytorna som tomställs är uthyrningsbara eller kan avyttras. Att se över just
incitamenten skulle här kanske kunna vara en väg framåt då regionnyttan framför
verksamhetens nytta ofta kan vara svår att se för verksamheterna eller de enskilda
medarbetarna.
Områden som bör genomlysas vad gäller sammanslagningar/samnyttjande:
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Tre tillagningskök i Hemse som är på väg att bli två. Vårdcentrums tillagningskök
planeras samordnas med Högbyskolans. Detta kräver vissa insatser/investeringar i
Högbyköket men dessa är förmodligen ganska snabbt intjänade. Utöver detta finns
sedan Folkhögskolans kök.
Daglig verksamhet inom socialförvaltningen (SOF). Denna fråga har varit och är
fortfarande på dagordningen inom SOF. Idag finns de dagliga verksamheterna
utspridda på många olika och ofta mindre lokaler. Här bör samordningsvinster kunna
göras genom samlokalisering.
I Hemsegården hyr idag utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) in lokaler för
förskola. Då Högbyskolan är stor till ytan och med flera olika byggnader skulle kanske
möjligheter kunna finnas att i framtiden inte behöva hyra lokaler av Hemsegården.
Hemse vårdcentrum inklusive köket är en fastighet vi idag hyr från att tidigare ha ägt.
Den har vissa ytor som står tomma och bland annat SOF har tittat på möjligheter att
flytta viss verksamhet hit som idag finns i andra inhyrda lokaler på södra Gotland.
Kommunhuset i Fårösund finns som en outnyttjad resurs. Byggnaden kräver
renoveringsinsatser för att kunna nyttjas men då byggnaden ligger centralt på
fastigheten som redan inrymmer förskola, grundskola, bibliotek och ungdomsgård
skulle kanske ändå en hopsamling av ytterligare verksamheter kunna vara värd att göra
för att i sin tur kunna frigöra någon annan byggnad som då skulle kunna säljas.
Korpenområdet är ett komplext område som kräver ett stort mått av samordning. Både
SOF och HSF har behov och önskemål och snarare än vem som idag har hyreskontrakt
borde man titta djupare på hur befintliga byggnader skulle nyttjas bäst. Det är också ett
område som måste lyftas inom EXG då fastighetens placering är så central i Visby.
Området har dessvärre också en historik och en ”klang” som inte är till dess fördel.

5.3 Samnyttjande och/eller aktivitetsbaserade arbetsplatser (ABA)

De flesta förvaltningar kan se att det är möjligt att minska antalet kvadratmeter för kontor.
Många kontorsarbetsplatser har en nyttjandegrad på under 50 procent och självfallet skulle
fler kunna dela på kontorsyta. Detta sker sedan länge inom många större företag och verk.
Det är absolut inte alla funktioner och eller personer som kan dela på arbetsyta men många
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kan. Även fast en förändring långsamt sker kan man se tydliga tendenser till att många
anställda ser kontorsarbetsplatsen som något ganska personligt. Ett arbete kring delade
arbetsytor skulle kräva en gedigen kartläggning och implementering för att kunna införas
framgångsrikt. Detta arbetssätt kräver också ett stort mått av digitalisering då utrymmet för
lagring av dokument till stora delar försvinner.
En viktig aspekt är här platsen som kontorsytorna ligger på. Samflytten till Visborg skedde
till stor del för att funktioner och personer skulle komma närmare varandra. Så här tio år
senare kan dock konstateras att avståndet mellan husen ibland är nästan lika stort som om
kontoret låg på en helt annan plats. Inte för att för den sakens skull förminska betydelsen
av fysiskt sammanhållen kontorsmiljö, men man får nog inte heller överdriva dess
betydelse.
Stycket ovan för snabbt tankarna till frågan om att utlokalisera kontorsplatser till
landsbygden. Denna tanke lyfts relativt ofta som ett steg att utveckla just den gotländska
landsbygden. En svårighet med detta är att vi har få tomma kontorsarbetsplatser utanför
Visby och en annan är transporter. De lokaler som idag finns som skulle kunna nyttjas är
egentligen endast i Slite där ett våningsplan i ”Kommunhuset” är vakant. Det motsvara
cirka tio arbetsplatser. Detta ska då ställas i relation till att det på Visborgsområdet idag
jobbar cirka 650 personer. Vi kan också se att många av de som jobbar i Slite och Hemse
(som är de två orter som idag har central verksamhet) inte bor på orten. Detta medför i sin
tur många persontransporter. Naturligtvis skulle man kunna bygga nya kontorslokaler runt
om på Gotland. Man måste dock då ta i beaktande att byggkostnaden är så gott som
densamma var på ön man än bygger, men andrahandsvärdet för en eventuellt tomställd
lokal är avsevärt mycket lägre utanför Visby. Detta medför att man måste vara mycket
säker i sin bedömning om att verksamheten ska vara kvar på platsen i åtminstone 30–50 år
för att investeringen ska vara rimligt säker, rent ekonomiskt. I den föränderliga och
urbaniserade värld vi lever i kan den garantin vara svår att ge.

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

5.4 Jobba med klockan. Vilka verksamheter skulle kunna samnyttja lokaler med
hjälp av ändrade verksamhetstider?

Här kan man objektivt och i alla fall teoretiskt se att det finns möjligheter till
förändring/utveckling. Nyttjandegraden på vissa rum är inom flera verksamheter låg varpå
samnyttjande borde vara möjligt. Inom bland annat hälso- och sjukvårdens (HSF)
verksamhetsområde har studier av detta gjorts vilket visar på relativt stora möjligheter att
höja nyttjandegraden. Detta kräver dock arbeten med bland annat
öppettider/mottagningstider vilket i sin tur leder till schema- och bemanningsfrågor. Se
HSF:s bedömning i kursiv stil här under. Även inom utbildningsområdet bör denna typ av
samnyttjande kunna ske och då kanske främst mellan gymnasie- och vuxenutbildning som
är i behov av likartade lokaler. Även här leder det relativt fort till schematiska frågor då de
flesta önskar både att vara i utbildning samt arbeta med detsamma mellan företrädesvis
08:00-16:00, måndag till fredag.
”HSF ser på den möjligheten som lösning på de lokalproblem vi har inom
öppenvården/mottagningsverksamheten. Det är idag inte rimligt att förvaltningen kan lämna några
lokaler.
Viktigt är att se på totalkostnaden. Om lokalen nyttjas mer över dygnet så behöver personalen arbeta
enligt schema vilket ger merkostnader och arbetstiden innebär färre timmar i veckan.”
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6. Nyckeltal
6.1 Vilka nyckeltal finns idag?

Nyckeltalsstyrning är en starkt växande trend inom fastighetsområdet. Sveriges kommuner
och regioner (SKR) jobbar med anledning av detta med att ta fram relevanta nyckeltal inom
olika sektorer. Detta arbete borgar i sin tur för att bra möjligheter kommer ges inom en
relativt snar framtid inom området nyckeltalsstyrning.
Regionen Gotland har redan idag vissa nyckeltal men de är då endast jämförbara över tid
inom de egna verksamheterna. Till viss del kan detta utläsas ur de tidigare illustrerade
diagrammen för driftskostnader.
Till viss del finns det också redan idag facknämndsspecifika nyckeltal/krav. Det handlar då
ofta om styrning inför nyproduktion. Till exempel så är det relativt allmänt vedertaget att
man vid nyproduktion av en skola räknar på cirka 10 kvadratmeter/elev. Detta är då
lokalarea (LOA) och innefattar alla utrymmen som elever och personal nyttjar. Det vill säga
även korridorer, toaletter, matsal med mera utöver rena undervisningssalar och grupprum.
Vid nybyggnation av förskolor varierar det lite men ligger runt 12–14 kvadratmeter/barn.
Funktionsprogram som redan nyttjas vid byggande av särskilda boenden och LSS-bostäder
anger ett riktvärde på 27–32 kvadratmeter/brukare. Även inom hälso- och sjukvården finns
liknande siffror och det är knappast så att Region Gotland har något att tjäna på att
”uppfinna hjulet” vad gäller detta. Stor utvecklingspotential finns dock i samarbetet mellan
framförallt de största förvaltningarna HSF, SOF, UAF och TKF när det gäller just
facknämndsspecifika nyckeltal. TFK:s roll är primärt att förvalta fastigheter som regionen
redan äger eller låter bygga vilket innebär att de olika facknämnderna måste vara drivande
runt sina egna behov, särskilt vid nyproduktion. I alla fall med den struktur som
lokalförsörjningsarbetet har idag då lokalstrateger/lokalsamordnare finns ute i
förvaltningarnas organisationer. Allt detta arbete dock sett ur ett koncernperspektiv med
regionnytta och helhet som ledord.

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

7. Vidare arbete
Då detta projekt avslutas i och med denna rapport är fortsättningen helt beroende av de
uppdrag som ges nämnderna framöver. Så gott som alla uppdrag kräver fördjupningar men
några kan implementeras med en gång, till exempel efterlevandet av befintliga riktlinjer och
övriga styrdokument.
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[Förvaltning]

Direktiv

[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Projektdirektiv för minskade lokalkostnader
*Uppdrag/Projekt

Förslag till åtgärder för att effektivisera och minska regionens totala lokalkostnader. I uppdraget
ingår också att ta fram en analys och beskrivning av nuvarande kostnadsbild. Analysen avgränsas
till att jämföra kostnadsbild för lokalkostnader per nämnd beroende på typ av verksamhet. Den
kan även komma att visa inom vilka verksamheter det kan finnas utrymme för
sammanslagningar/strukturrationaliseringar/ändrade verksamhetsrutiner samt möjligheter till
samutnyttjande av lokaler som kan ge lägre lokalkostnader (och lägre totalkostnader) utan att
underskrida Serviceutredningens ambitionsnivå och utan att äventyra lagstadgade krav på
regionens verksamhet.
*Uppdragsägare/Projektägare

Stefan Persson (Rsf)
*Uppdragsledare/Projektledare

Kristoffer Strehlenert (Rsf) projektledare. Björn Sandqvist (Tkf) biträdande projektledare
Styrgrupp

Stefan Persson (Rsf) och Patric Ramberg (Tkf)
Intressenter

Regionens nämnder och förvaltningar.
*Bakgrund

Region Gotland står inför stora ekonomiska utmaningar med tanke på nuvarande struktur
samt pågående och kommande demografisk utveckling. Detta leder till att vi måste se över
våra totala kostnader såsom lokalkostnaderna, vilka är direkt relaterade till våra verksamheter.
*Syfte (varför?)

Att identifiera och föreslå åtgärder för minskade lokalkostnader samt effektivisering av
nyttjande samt processer avseende lokaler. Ytterligare ett syfte är att definiera vilka nyckeltal
som ska användas för att få adekvat jämförelsematerial med riket och över tid.
Utgångspunkten blir SKL:s jämförelsetal.
Beskrivning av uppdrag/projekt

Enkla effektiviseringsåtgärder för besparingar inom regionens lokalkostnader ses som till
största delen utförda. Detta inkluderar både sammanslagning och totalt minskande av lokalyta
såväl som projekt för minskade driftskostnader, bl.a. energisparprojektet EPC (Energy
Performance Contracting) med relativt snabb återbetalningstid. Då de medel som under flera
års tid lagts på planerat underhåll (PU) varit mindre än behovet har också en viss

[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]
Besöksadress Visborgsallén 19
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Org nr 212000-0803
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Region Gotland
[Förvaltning]

Projektdirektiv

”underhållsskuld” byggts upp på lokalerna. Det är alltså inte en framkomlig väg att ytterligare
minska det planerade underhållet för att sänka lokalkostnaderna. Vi vet också att vi har ett
behov av viss nybyggnation inom alla våra verksamheter. Detta dels med anledning av
demografi men också utifrån ålder på befintliga lokaler.
Då behovet av lokaler uppkommer utifrån verksamheternas behov, blir därför den egentligen
enda vägen att ytterligare sänka lokalkostnaderna att titta på utbudet av just verksamheter. Att
anpassa utbud av verksamheter och deras placeringar måste ske i nära samverkan med
berörda förvaltningar och deras verksamheter då beslut rörande sådana förändringar fattas av
respektive förvaltning/nämnd. Som en följd av detta kan också avyttring av lokaler komma i
fråga.
Projektet ska involvera och inkludera representanter från berörda förvaltningar/verksamheter
för att vara genomförbart.

*Mål för uppdraget/projektet

Sänkta lokalkostnader och effektiviserat nyttjande under 2020-2022.
Lokalytor och dess kostnader för motsvarande verksamheter ska närma sig nivån i riket
(datakälla SKL)
Beslutspunkter

1. Uppdragsdirektivet (RS 23/10)
2. Förslag till analys och åtgärder (KLG)
3. Projektdirektiv/-plan (styrgruppen)

*Återrapportering (när, till vem, vad?)

Löpande återrapportering och avstämning till styrgruppen minst en gång per månad.
Kommunikation

Kopplingar till andra uppdrag/projekt

Bland annat serviceutredningen, utbildning- och arbetslivsförvaltningens pågående
skolutredning samt regionstyrelseförvaltningens uppdrag avseende effektiviseringsprogram
för 2020-2022. Utöver detta ska uppdraget integrera och hantera den utredning som
beslutades om i ärende RS 2018/690 Motion. Stärka den gotländska landsbygden genom klok
kontorslokalsstrategi.
*Slutdatum

2020-04-22
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Projektdirektiv

Övrigt (Kompletterande upplysningar, tidsskrivning etc)

Eventuellt kan behov av konsultuppdrag uppstå.
Uppdrag-/Projektorganisation

Kristoffer S och Björn S (projektledare)
Referensgrupp

Lokalförsörjningsgruppen (LFG)
Estimerad resurs- och tidsåtgång (typ av resurs/roll och antal timmar för att genomföra
uppdraget/projektet)

Del av grunduppdraget

Projektbudget

Kodsträng
Ansvar

Organisation

Konto

Verksamhet

Aktivitet

6080

9000840

617970

263000

8316

Objekt

Projekt

Komponent

*Datum

Klicka här för att ange datum.
*Underskrift

[Namnförtydligande]
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 163

Uppdrag - Sänkning av IT-kostnader

RS 2019/962
AU § 147

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionstyrelsen får uppdrag att ta fram en regionövergripande digitaliseringsplan.
x För att möjliggöra för regionstyrelsen att ta fram en regionövergripande
digitaliseringsplan, ges samtliga nämnder uppdrag att som komplettering till
respektive underlag till strategisk plan och budget 2020, ta fram en
digitaliseringsplan. Regionstyrelsen ges i uppdrag att hålla ihop ett ramverk för
planens utformning. Arbetet ska utgå ifrån gällande digitaliseringsstrategi. Den
regionövergripande digitaliseringsplanen skall redovisas i samband med
budgetberedningen 2021.
x

Regionstyrelsens beslut

Slutrapporten för projekt Sänkta IT-kostnader godkänns.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta del av rapportens innehåll och
slutsatser i det fortsatta arbetet med digitalisering.
x

Projektets syfte enligt projektdirektivet är att ”Skapa en gemensam helhetssyn på den
totala IT verksamheten och kostnaderna inom Region Gotland, samt föreslå åtgärder
som kan leda till lägre kostnader för regionen som helhet”. Utifrån detta har
verksamheternas verksamhetsutveckling, stödd av digitalisering, analyserats. Analysen
pekar på att digitaliseringen är en avgörande framgångsfaktor.
Projektet föreslår att den centrala IT-organisationen och verksamheterna närmar sig
varandra och gemensamt arbetar för att digitaliseringsprojekten får största möjliga
utväxling. Ett antal centrala IT-effektiviseringsprojekt föreslås därtill genomföras.
Slutligen föreslås att nämnderna får i uppdrag att ta fram årliga digitaliseringsplaner.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2019/962
7 maj 2020

Anders Granvald
Fredrik Lundgren
Jan Broman
Hans Lyttkens

Regionstyrelsen

Slutrapport projekt Sänkta IT-kostnader inom ramen för
Region Gotlands effektiviseringsprogram
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
 Godkänna slutrapporten för projekt Sänkta IT-kostnader och uppdra åt
regionstyrelseförvaltningen att beakta rapportens innehåll och slutsatser i det
fortsatta arbetet med digitalisering.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att
 Regionstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en regionövergripande
digitaliseringsplan.
 För att möjliggöra för regionstyrelsen att ta fram en regionövergripande
digitaliseringsplan, ges samtliga nämnder uppdrag att som komplettering till
respektive underlag till strategisk plan och budget, ta fram en
digitaliseringsplan. Regionstyrelsen ges i uppdrag att hålla ihop ett ramverk
för planens utformning. Arbetet ska utgå ifrån gällande
digitaliseringsstrategi. Den regionövergripande digitaliseringsplanen skall
redovisas i samband med budgetberedningen 2021.

Sammanfattning

Projektets syfte enligt projektdirektivet är att ”Skapa en gemensam helhetssyn på den
totala IT verksamheten och kostnaderna inom Region Gotland, samt föreslå åtgärder
som kan leda till lägre kostnader för regionen som helhet”. Utifrån detta har
verksamheternas verksamhetsutveckling, stödd av digitalisering, analyserats. Analysen
pekar på att digitaliseringen är en avgörande framgångsfaktor.
Projektet föreslår att den centrala IT-organisationen och verksamheterna närmar sig
varandra och gemensamt arbetar för att digitaliseringsprojekten får största möjliga
utväxling. Ett antal centrala IT-effektiviseringsprojekt föreslås därtill genomföras.
Slutligen föreslås att nämnderna får i uppdrag att ta fram årliga digitaliseringsplaner.
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/962

Ärendebeskrivning

Omvärlden förändras och med detta ställs krav på att Region Gotland utvecklas i takt
med den. Förutsättningarna att möta kraven är bättre om regionens verksamheter
arbetar tillsammans över gränser och med fokus på helhet mer än delar. På så sätt
skapas en grund för en långsiktigt hållbar ekonomi.
Med detta som utgångspunkt beslutade regionstyrelsen under hösten 2019 om ett
effektiviseringsprogram med syfte att driva på, koordinera, samordna, följa och
stödja effektiviseringsarbeten med syfte att minska kostnader, undvika
suboptimeringar och hitta samordningsvinster.
Programmet omfattar från start åtta projekt som drivs utifrån egna direktiv och
planer. Denna rapport avser projektet ”Sänkta IT-kostnader 2020 – 2022”.
Inom ramen för det samlade effektiviseringsprojekt som regionstyrelsen beslutat om
har i denna rapport digitaliseringen studerats närmare. Detta med utgångspunkt i
projektdirektivets syfte: ”Skapa en gemensam helhetssyn på den totala IT
verksamheten och kostnaderna inom Region Gotland, samt föreslå åtgärder som kan
leda till lägre kostnader för regionen som helhet”
I rapporten analyseras sambandet mellan verksamhetens behov av utveckling/
effektivisering och IT-kostnaderna. Sambandet visar sig vara starkt. Ju fler och ju
större verksamhetsutvecklingsprojekt, desto större IT-kostnader.
För att få optimal utväxling av utvecklingsprojekten, som använder digitalisering som
medel, föreslås ett närmande mellan IT-/digitaliseringsorganisation å ena sidan och
verksamhet å andra sidan. IT-verksamheten behöver arbeta närmare verksamheten
och mindre med ren teknik, medan verksamheten å sin sida behöver arbeta mer med
förutsättningar för digitalisering.
Vidare föreslås att ett antal centrala projekt med koppling till IT-infrastruktur och
systemkonsolidering bedrivs för att bland annat nå ökad effektivitet. Slutligen
föreslås att nämnderna årligen ska ta fram en digitaliseringsplan inom ramen för
budgetprocessen.

Regionstyrelseförvaltningen

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

2 (2)

RAPPORT

Sänkta ITkostnader i
Region Gotland
2020 - 2022
Fastställd av regionstyrelsen
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 2020-2022
Ärendenr RS 2019/962
Version [1.0]

Sänkta IT-kostnader i Region Gotland 2020 - 2022
Innehåll
1. Inledning ..................................................................................................................2
2. Digitalisering – mer än bara IT ................................................................................2
3. Kostnader och effekter av IT och digitalisering .......................................................3
4. IT-kostnader: fördelning mellan IT-organisation och verksamhet..........................3
5. Ansvar för effekthemtagning av digitalisering ........................................................4
6. Kostnadsminskningar inom ramen för IT-organisationens ansvar ..........................4
7. Verksamhetsbeslut om digitalisering styr IT-verksamheten ...................................5
8. Förändrade roller krävs av både IT-organisation och verksamhet ..........................6
9. Leverantörernas förändrade affärsmodeller är kostnadsdrivande för Region
Gotland .........................................................................................................................6
10. Fortsatt genomförande av planerade effektiviseringsåtgärder för digitalisering .7
11. Avslutande konklusion ...........................................................................................8

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
Regionstyrelseförvaltningen
Kvalitet och digitalisering

Sänkta IT-kostnader i Region Gotland 2020 - 2022

1. Inledning
Region Gotland behöver under perioden 2020 – 2022 se över sin verksamhet, i syfte att
minska den totala kostnaden. Regionfullmäktige har beslutat att ett antal områden ska
studeras. Ett av dem är IT. Projektdirektivet uttrycker syftet så här:
”Skapa en gemensam helhetssyn på den totala IT verksamheten och kostnaderna inom
Region Gotland, samt föreslå åtgärder som kan leda till lägre kostnader för regionen som
helhet”
För att kunna göra en samlad bedömning av kostnaden har vi inom ramen för vår
genomgång funnit att fokus måste ligga såväl på kostnad som på effekten av ITanvändningen inklusive intäkter. Syftet i direktivet pekar ju också tydligt på att det handlar
om lägre kostnader för regionen som helhet. Föreliggande rapport är projektets
slutrapport.
IT som företeelse har inte något egenvärde. IT är ett medel för att nå ett mål. Om man
studerar IT lite djupare kan man konstatera att IT är en förmåga som på flera olika sätt
stödjer mänskligheten. Stödet sträcker sig från medmänskliga kontakter och hobbys till att
skydda mot skadliga arbeten eller till att ge möjligheter till avancerad sjukvård. IT kan såväl
användas för att öka effektiviteten som för att minska kostnader. Givetvis kan IT likaväl
användas för att öka kvaliteten, oavsett om nettokostnaden ökar eller minskar.
Kvalitetshöjningar kan i sin tur eftersträvas pga egna initiativ från regionens verksamheter,
pga förändrade krav från riksdag, regering och myndigheter (t ex att 1:1 – en dator per elev
- ska införas i hela skolan) eller pga att tekniklyft möjliggjort stora kvalitetsförbättringar
vilket anammats av flertalet övriga kommuner och regioner och därmed börjar bli de factostandard att förhålla sig till.
Under de senaste 10 åren har den tekniska utvecklingen inneburit att IT markant ökat i sin
förmåga att stödja olika samhällsprocesser - från stort till smått.

Ärendenr RS 2019/962 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2. Digitalisering – mer än bara IT
Ovanstående har gjort att samhället med ökad frenesi tagit sig an den tekniska utvecklingen
för att dra fördelar av dess förmåga. För det fenomenet så används begreppet
digitalisering vilket i sig har en mer sund innebörd än bara IT. Definitionen av
digitalisering kan sägas vara ”Verksamhetsutveckling med hjälp av IT” vilket visar på att IT
är ett medel medan verksamheten och dess utveckling är målet.
När digitaliseringen har fått fotfäste i samhället så sker ett accelererande paradigmskifte.
Detta sker nu i hela Sverige och ger omfattande påverkan på i princip alla organisationer
inklusive regioner och kommuner. Detta gäller således även Region Gotland. Drivkrafter
för digitaliseringen är bland annat krav på en tillgänglig digital service från medborgarna
och styrande organ på politisk och myndighetsnivå. En annan drivkraft är att regionen ser
digitaliseringen som ett verktyg för att balansera ekonomin. En tredje drivkraft är att
regionen försöker använda digitaliseringen för att parera den personal- och kompetensbrist
som den demografiska utvecklingen leder till. Sammantaget är digitalisering idag en
förutsättning för att Region Gotland ska kunna leverera tjänster till boende, besökare och
företag enligt vårt uppdrag.
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Region Gotland är en stor organisation som är både region och kommun. Det gör
organisationen svårstyrd samtidigt som personalen inte alltid ser positivt på snabba
förändringar av verksamheten. Det finns verksamheter som kan ifrågasättas och
arbetsuppgifter som kan avvecklas alternativt automatiseras. För att komma framåt så
behövs det inom regionen ett paradigmskifte likt det i samhället i övrigt. För att lösa dagens
och framtidens problem så kan man inte längre tänka som man gjorde när man skapade
dem.
Då digitaliseringen inte lägger huvudfokus på teknik utan på verksamhetsförändring och
verksamhetsutveckling så är det mera mjuka värden som ligger till grund för hur väl man
lyckas. Med det menas att det inte hjälper att ha världens bästa IT-teknik och IT-system om
man inte lyckas anpassa verksamheten så att den kan dra nytta av dessa. En slutsats av detta
är att ska man dra maximal nytta av den IT-utveckling som sker så ska man ta
konsekvenserna av den utvecklingen genom att verkligen säkerställa att avsedda effekter
hämtas hem. I klartext kommer detta innebära personalminskningar samt att
arbetsuppgifter fördelas annorlunda.

3. Kostnader och effekter av IT och digitalisering
Om man övergår till att analysera kostnader för IT i sammanhanget digitalisering så finns
det ett samband om än delvis komplext. Först kan man konstatera att digitalisering inte ska
ske om inte totaleffekten förväntas bli positiv. För det andra så innebär digitalisering per
definition att man ökar inslaget av teknik. Det innebär att digitalisering kommer att öka
kostnaden för IT. Relativt ofta måste digitalisering dessutom ske så att kostnader först tas
för anskaffning och införande av ny teknik, medan effekterna kommer senare.

Ärendenr RS 2019/962 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Detta innebär att en ökad kostnad för teknik ska balanseras av andra värden. Det naturliga
är att verksamheten blir effektivare och på det sättet kan genomföras med mindre personal.
Man kan också tänka sig kvalitetshöjningar. En kvalitetshöjning utan medföljande
effektivisering innebär en kostnadsökning. Detta gäller generellt oavsett om IT är en
komponent i utvecklingsinsatsen eller ej.
Kostnader för digitaliseringen uppstår inom många olika områden. I verksamheten består
personalkostnaden dels av arbetsinsatser i samband med förändringsarbete, såsom lärande
och utbildning likväl som kvalitetsarbete, processarbete och omvärldsbevakning. Dels
består personalkostnaden av arbetet med att hantera IT-stödets livscykel. Verksamhetens
personalkostnad är inte att förringa då personal är den största utgift Region Gotland har i
sin budget. Även om det finns en central IT-organisation så finns det även IT-kostnader
som bärs av verksamheten. Det är till exempel kostnader för IT-system, supportavtal och
för PC och mobiltelefoner och annan lokalt placerad och ägd IT-teknik.
Även hos IT-organisationen är personal den största kostnaden. Personalkostnadernas andel
av IT-verksamhetens kostnader är dock lägre genom att IT-verksamheten bär relativt stora
centrala kostnader för IT-teknik, licenser och konsultstöd.

4. IT-kostnader: fördelning mellan IT-organisation och verksamhet
Hur IT-kostnader fördelas mellan central IT-organisation och verksamhet varierar mellan
kommunerna. Både centrala och verksamhetsknutna IT-kostnader ingår dock alltid i den
totala IT-kostnaden.
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Orsaken till att kostnaderna i stor utsträckning ska knytas till verksamheten är att
anskaffning och drift av verksamhetsstöd i form av IT-system ska beslutas inom respektive
verksamhet, då det inte finns någon annan som är lämpad att avgöra vilken förmåga ett ITsystem ska ha för att stödja verksamhetens mål eller vidare utveckling. Dessa kostnader och
verksamhetsval handlar då inte främst om tekniska driftkostnader eftersom drift av ett ITstöd inte bör hanteras av en enskild verksamhet. (Region Gotland har över tid tillämpat
olika modeller för finansiering av IT-teknisk drift av servrar, nät och gemensam mjukvara.
Både central finansiering via anslag och interndebitering. Idag gäller huvudsakligen
anslagsfinansiering.). Idag blir det allt vanligare att verksamheten samtidigt som man köper
system köper systemdrift som sk ”moln-tjänst” vilket gör att även driftkostnaden belastar
respektive verksamhet.
Utöver kostnaderna som verksamheten normalt står för, finns kostnader i form av
investering och framför allt drift av central IT-teknik som servrar, nät och tekniknära
mjukvara. Nuvarande IT-organisation i Region Gotland inom Kvalitet och
Digitaliseringsavdelningen, RSF, har sitt huvuduppdrag i drift av IT-stöd, datorer samt
infrastruktur för att ge gemensamma förutsättningar för verksamheterna. Uppdraget till
avdelningen som helhet är att den även ska stötta verksamheterna i deras behovsanalys när
det gäller att digitalisera.

5. Ansvar för effekthemtagning av digitalisering
Med dagens finansieringslösning av IT begär IT-organisationen medel för att hantera sitt
åtagande i budgetprocessen. Rent ekonomiskt hamnar alltså kostnaden för central ITteknik på IT-organisationen medan effekten uppnås i verksamheten. Detta förhållande är
nödvändigt att känna till och behöver inte vara problematiskt under förutsättning att
bedömda effekter hämtas hem efter genomförd digitalisering.

Ärendenr RS 2019/962 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Utifrån att det är verksamheten som beslutar om att en digitalisering ska ske är det också
verksamhetens ansvar att hämta hem avsedda effekter. Sker inte detta kommer kostnaden
bara att bli högre efter digitaliseringen.

6. Kostnadsminskningar inom ramen för IT-organisationens ansvar
En IT-organisation kan efter bästa förmåga dra sitt strå till stacken vad avser
kostnadsminskning. Det handlar om att effektivisera driften så att mera kan göras av färre.
Detta är i sig ingen nytt och görs i princip kontinuerligt. En ökad digitalisering leder
däremot alltid till en volymökning och därmed en kostnadsökning. När det gäller
tekniska enheter som till exempel servrar tenderar styckpris att minska och driften kan
effektiviseras genom framför allt virtualisering. Men även med dessa trender och insatser så
ökar totalkostnaden pga ökat utnyttjande och pga volymökningen Således ökar ITavdelningens kostnader pga digitaliseringen även om IT varit skickliga på att effektivisera
sin drift.
IT-organisationen inom Region Gotland har visat på en sådan effektivisering, där
kostnaderna till och med minskat under trycket av regionens sparpaket. Kostnadsmässigt
har IT:s totala omsättning minskat från 97 mkr till 80 mkr mellan åren 2017 - 2019.
Tekniska effektiviseringar har skett, men även personalminskningar har genomförts i flera
fall för att klara dåvarande sparbeting. Således omkring 20 % kostnadsminskning trots
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genomförda volymökningar!

7. Verksamhetsbeslut om digitalisering styr IT-verksamheten
Finansieringsmässigt så styrs volymerna och därmed kostnaderna således av verksamhetens
beslut om digitalisering, som f n sker i allt snabbare takt. I och med att det är
verksamhetsbesluten som avgör volymerna, så måste IT-verksamhetens finansiering vara
synkroniserad med dessa. IT-organisationen kan och ska inte styra volymerna. Detta
eftersom den har ett stödjande uppdrag och ska anpassa sig efter verksamhetsbehoven på
ett effektivt sätt.
Molndrift blir allt vanligare, och då kommer IT-organisationens kostnader att sjunka.
Viktigt att observera är att molndrift även den kräver stöd och support från ITorganisationen kring frågor som upphandling, ägandet till data, informationssamband,
redundans, informationssäkerhet mm.
I samband med framtagandet av denna rapport har möten genomförts med
digitaliseringsansvariga i de tre största förvaltningarna. Vid dessa möten har gemensamt
framkommit från förvaltningarna: ”Vi måste digitalisera mer - annars klarar vi inte
vårt uppdrag”.
Båda vårdförvaltningarna (HSF och SOF) är tydliga med att IT-kostnaderna måste få öka.
Detta gäller både ökade licenskostnader för verksamhetssystem och fler som jobbar med
digitaliseringen. Det är en förutsättning för att mer och effektivare vård ska kunna ges till
en åldrande befolkning trots att färre arbetar. I vissa fall ser man att totalkostnaden för
regionen kan minskas med en genomtänkt digitalisering. UAF ser också ökade licens- och
driftkostnader, men räknar med att åtminstone kunna hantera de stora investeringskraven i
1:1 för hela skolan genom att man nu går över till att avropa skol-PC till betydligt lägre
kostnader.

Ärendenr RS 2019/962 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I övrigt lyftes följande fram:


Videokonferenser måste öka i volym. Detta gäller
o internt
o med våra boende, besökare och företag
o i samband med utbildning
o med våra leverantörer
En förutsättning är att alla mötesrum utrustas för detta och att vår personal även i
övrigt får licenser och verktyg för att delta. Mycket händer på detta område nu i
Corona-krisen som regionen kan bygga vidare på. Detta leder till lägre
reskostnader, minskad miljöpåverkan och effektivare använd arbetstid.



Viktigt att KoD blir delaktiga tidigt i förvaltningarnas effektiviseringsprojekt



Stöd efterfrågas från KoD när det gäller införande av en effektiv objektsförvaltning



Gemensamma projekt efterfrågas på många IT-områden: e-underskrift, e-learning
mm. Ett exempel på hur man skulle kunna driva denna typ av frågor är hur e-
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tjänstegruppen hos KoD arbetat ihop med förvaltningarna vid införandet av etjänster.


E-tjänsterna behöver bli fler. I synnerhet UAF har väldigt många man vill införa.



Samarbete över förvaltningsgränserna (bland annat mellan verksamhetsförvaltning
och KoD) efterfrågas för att få till en systemkonsolidering

8. Förändrade roller krävs av både IT-organisation och verksamhet
Om man sammanfattar utvecklingen så står verksamheterna i regionen inför stora
utmaningar med att digitalisera och förändra sina processer. IT-organisationen å sin sida
kommer successivt att behöva arbeta mindre med central systemdrift. Detta eftersom
servrarna dels blir enklare att sköta, dels minskar i antal genom att molntjänster tar över.
För den centrala IT-verksamheten innebär detta att man behöver anpassa sig mer mot
digitaliseringen dvs ge stöd till verksamheternas utveckling med hjälp av IT. Detta innebär
att IT-organisationen ska lägga mindre fokus på teknik och drift och istället fokusera på
vilka förmågor tekniken kan ge.
För IT-verksamheten innebär detta att man behöver gå från teknikverksamhet till en mera
sammanbindande funktion där fokus är att översätta de nya verksamhetsbehoven till
kraven på tekniska förmågor. Det kommer då att ge en bättre koppling mellan
verksamheternas nya behov och realisering av lösningar.
Som ett led i att minska IT-organisationens teknikfokus inom ramen för befintliga resurser
så behöver man ta bort eller förändra arbetsuppgifter så att man kan frigöra resurser som
behövs i nya funktioner och roller. Exempelvis kan en servertekniker idag bli en
serverkoordinator med ansvar för beställningar, förvaltning och uppföljning. Motsvarande
kan etableras inom flera områden. Lämplig person kan få ett större ansvar genom att bli
stöd till verksamheternas förändring i form av verksamhetutvecklare för teknik,
processkartläggare, informatiker osv Allt detta för att minska gapet mellan teknik och
verksamhet.
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Motsvarande resa behöver ske även i verksamheterna där verksamhetsutvecklingen och det
digitala stödet behöver följas åt. Här kan man då behöva verksamhetsarkitekter,
processkartläggare, informatiker och förvaltare men även verksamhetsutvecklare som kan
driva på och stödja verksamhetscheferna.

9. Leverantörernas förändrade affärsmodeller är kostnadsdrivande
för Region Gotland
Den resa som Region Gotland behöver göra sker inte i ett stillastående landskap. Tvärtom
så förändrar även våra leverantörer sina affärsmodeller.
Här måste framhållas att regionen när det gäller själva mjukvaruplattformen som används –
(där Microsoft är huvudspåret hos oss likväl som hos flertalet andra regioner och
kommuner) genom åren valt en mycket kostnadseffektiv strategi. Medan flertalet
andra kunder köpt stora paket såsom Enterprise Agreement för relativt stora pengar har
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regionen valt en strategi där vi t ex använt de Windowslicenser som ingått i respektive PC
och valt att uppgradera Office-paketen mer sällan än andra. Därmed har regionen kunnat
köpa licenser styckvis i stället inom ramen för de stora paketlösningarna leverantören velat
få ut till alla större kunder. Detta har ställt större krav på IT-organisationen att hålla
kontroll på varje enskild licens (t ex vid licensrevisioner) men inneburit att årskostnaden
kunnat sänkas med flera miljoner kronor.
Nu börjar även Microsofts mjukvaruplattform att läggas i molnet genom Office 365.
Motsvarande gäller lösningar från konkurrenten Google. De gamla alternativen slutar att
utvecklas. Detta gör att de alternativa och kostnadsbesparande lösningar som använts inte
längre blir tillgängliga. Därtill kommer att molnlösningarna innebär färre valmöjligheter,
”snålvarianterna” försvinner.
Sammanfattningsvis kommer alltså IT-kostnaden i detta avseende öka, något som
egentligen inte går att påverka utan bara förhålla sig till.

10. Fortsatt genomförande av planerade effektiviseringsåtgärder
för digitalisering
Skrivare som tjänst
Ett projekt pågår inom området skrivare som tjänst. Region Gotland ska göra en egen
upphandling av skrivare som tjänst som ska gälla från kommande årsskifte. Standardisering
ska ske på multiskrivare.
Förväntade effekter är att:
 antalet lokala skrivare minskar, vilket innebär en besparing.
 utskriftsvolymerna kommer att gå ner. Detta genom att vi inför follow-me-print
vilket innebär att själva utskriften inte sker förrän användaren går till skrivaren och
begär detta.
 säkerheten ökas markant genom att krav på identifikation för att hämta utskriften
införs.
flexibiliteten
ökar genom att utskriften kan hämtas vid valfri skrivare
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Gemensamt bibliotekssystem för hela Region Gotland
Regionen ska göra en, gemensam upphandling av ett nytt bibliotekssystem. Det nya är att
samma system ska användas av regionens samtliga bibliotek. Systemet ska vara ett open
source-system. Projektet är i full gång. En RFI (Request For Information) har genomförts
med de leverantörer som var intresserade. Projektet planeras vara klart 2021.
Förväntad effekt är en ökad effektivitet vilket bland annat innebär sänkta totalkostnader.
Övergång från trådbundet till trådlöst nätverk
Nätinfrastrukturen ska byggas om så att inriktningen ändras från trådbundet till trådlöst
nät.
Förväntade effekter:
 Antal switchar i nätet minskar från 1200 – 700. Detta kommer att sänka
kostnaderna markant.
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Mer central managering, vilket i sin tur minskar IT-teknikernas resor. ITorganisationen behöver till exempel inte längre uppdatera image lokalt på
switcharna. Effekten blir här sänkta kostnader och mindre miljöpåverkan
Kunderna kommer att kunna ansluta mer enheter själva, t ex skrivare. Detta ger en
ökad snabbhet och flexibilitet.

11. Avslutande konklusion
För att kunna åstadkomma en digitalisering som får genomgripande effekt på
verksamhetens innehåll och kostnader behöver en omställning göras. Det handlar om att
göra en förflyttning från teknisk drift till verksamhetsstöd och komma närmare
verksamheterna och kärnuppdraget för regionen. Teknisk drift behöver minska i
omfattning och fokus ligga på förvaltning av beställda förmågor samt på utveckling.
Förutom att man skulle dra nytta av digitaliseringens fördelar skulle det också innebära att
man utnyttjar anställd personal där de gör bäst nytta som anställda dvs med kunskap om
verksamheter, organisation osv. Den här typen av omställning kommer att ha en kostnad,
men det kommer nuvarande väg också att ha.
Effektivisering och anpassning till IT-teknikens snabba förändringar och de möjligheter
som därmed skapas behöver löpande göras. IT-organisationen behöver fortsätta
effektivisera server- och nätdrift samt bistå verksamheterna med effektivare driftformer
såsom molndrift. Specifika projekt behöver (som framgår av kapitel 10) därtill genomföras
för att uppnå effektivare och säkrare skrivarhantering, effektivare nätinfrastruktur och
konsolidering av bibliotekssystemen.
Region Gotland behöver uppnå att regionens verksamheter samarbetar tillsammans över
gränser - med fokus på helhet mer än på delar. För att uppnå detta inom
digitaliseringsområdet bör fortsättningsvis regionens samtliga nämnder fastställa en årlig
digitaliseringsplan.
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Slutligen visar dialogen med verksamheterna på att digitaliseringen är en absolut
förutsättning för att verksamheterna ska kunna infria den stora utvecklingspotential som
finns. I slutändan är digitaliseringen en förutsättning för att Region Gotland ska kunna
uppnå sina mål.

8 (8)

[Förvaltning]

Direktiv

[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Direktiv för politiska uppdrag
*Uppdrag/Projekt

RS 2019/962 Uppdrag - Projektdirektiv sänkning av IT-kostnader

*Uppdragsägare/Projektägare

Anders Granvald, Direktör Kvalitet och Digitalisering
*Uppdragsledare/Projektledare

Resurs om 50% från Kvalitet och Digitalisering, tillsätts vid projektstart
Styrgrupp

Regiondirektören
Anders Granvald, Direktör Kvalitet och Digitalisering

Intressenter

Samtliga förvaltningar
*Bakgrund

IT frågorna hanteras idag inte på ett gemensamt sätt inom Regionen.
Det är svårt att ha en överblick över totala kostnadsmassan och om IT processerna drivs på
ett effektivt och ändamålsenligt sätt då mycket av IT stödet upphandlas och drivs ute i
förvaltningarna.
Mot bakgrund av att Regionen behöver spara, effektivisera och göra mera lika, behöver vi
belysa nuläge, börläge och komma fram med en handlingsplan som beskriver handfasta
aktiviteter i syfte att ensa hantering och om möjligt minska regionens totala kostnader för IT
verksamheten.
Vi vet redan idag att det finns områden där bristen på en tydlig styrning inneburit högre
kostnader för Regionen än kanske nödvändigt. Exempelvis vad gäller mobiltelefoner och
skrivare.
Med IT kostnader menas i detta uppdrag alla kostnader hänförliga till processer för drift,
förvaltning, infrastruktur samt inköp av hårdvara och mjukvara. Utveckling av e-tjänster
räknas inte in i IT kostnader och ingår inte i detta uppdrag.

[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
[Förvaltning]

Projektdirektiv

*Syfte (varför?)

Skapa en gemensam helhetssyn på den totala IT verksamheten och kostnaderna inom Region
Gotland, samt föreslå åtgärder som kan leda till lägre kostnader för Regionen som helhet.
Beskrivning av uppdrag/projekt

Projektet ska:
1. Beskriva nuläget
 Identifiera beslutsprocesser och kostnadskomponenter relaterat till IT
 Sammanställa totala kostnadsmassan för IT inom Region Gotland
 Klassificera, sortera kostnaderna i infrastruktur, drift och förvaltning
2. Beskriva börläget
 Ta fram en målbild för hur ITs huvudprocesser och delprocesser bör se ut
 Beskriva förväntningarna hos medborgare och förvaltningar, hur de påverkar
behoven och ett framtida läge
 Beskriva omvärldsförändringar och den tekniska utvecklingens påverkan på ett
framtida läge
3. Rekommendera aktiviteter
 Genomför en GAP-analys
 Belysa de handlingsalternativ som finns för att nå ett framtida läge, inkluderande
sourcing alternativ, egna och köpta tjänster
 Utifrån en prioritering beskriva vilka aktiviteter som bör göras för att minska
Region Gotlands totala IT kostnader

*Mål för uppdraget/projektet

Uppdragets mål är att beskriva
- Framtida börläge
- Åtgärder som innebär att IT verksamheten drivs mer effektivt samt,
- Åtgärder som sänker Regionens totala IT kostnader
Beslutspunkter

Beslut av direktiv och start av projekt – Beslut vid budgetavstämning 2019
Slutrapportering – April 2020

*Återrapportering (när, till vem, vad?)

Sker löpande till styrgruppen
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Region Gotland
[Förvaltning]

Projektdirektiv

Kommunikation

Kopplingar till andra uppdrag/projekt

Liggande IT Strategi med beslutad handlingsplan
*Slutdatum

2020-04-24
Övrigt (Kompletterande upplysningar, tidsskrivning etc)

Uppdrag-/Projektorganisation

Projektledare från Kvalitet och digitalisering
I arbetet med nulägesbeskrivningen kommer resurser från samtliga förvaltningar behövas.

Referensgrupp

Estimerad resurs- och tidsåtgång (typ av resurs/roll och antal timmar för att genomföra
uppdraget/projektet)

Kommer i kartläggningsarbetet involvera resurser från samtliga förvaltningar.
Tidsåtgången för kartläggningsarbetet varierar stort mellan förvaltningarna, 40-60 timmars
arbete skulle vara en grov uppskattning.
Efterföljande analysarbete kommer främst påverka resurser inom RSF.
Resursuppskattning måste göras i samband med att projektet startar upp.

Projektbudget
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Region Gotland
[Förvaltning]

Projektdirektiv

Kodsträng
Ansvar

Objekt

Organisation

Konto

Projekt

Komponent

Verksamhet

Aktivitet

*Datum

Klicka här för att ange datum.
*Underskrift

[Namnförtydligande]
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 157

Finansiering av beslutade stödåtgärder med
anledning av Covid-19

RS 2020/803
AU § 142

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x
x
x
x
x

Tilläggsanslag ges till regionstyrelsen för lunchkuponger till ungdomar med 3,5
miljoner kr.
Tilläggsanslag ges till tekniska nämnden för uteblivna intäkter för parkering samt
markupplåtelse med 12 miljoner kr.
Tilläggsanslag ges till miljö- och byggnämnden för uteblivna intäkter för tillsyner
med 0,5 miljoner kr.
Tilläggsanslag ges till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för utökat antal
ferietjänster med 1,1 miljoner kr.
Tilläggsanslagen finansieras genom att regionens budgeterade resultat minskas med
17,1 miljoner kr.

I samband med pandemin Covid-19 har ett antal åtgärder beslutats som i dagsläget
inte har någon finansiering. För att dessa inte ska tränga ut ordinarie verksamhet
föreslås att de finansieras via regionens budgetresultat 2020.
Åtgärderna är:
Lunchkuponger till gymnasieungdomar, beräknad kostnad 3,5 miljoner kr.
Två timmars gratis parkering även sommartid, beräknat intäktstapp 8,5 miljoner kr.
Minskade intäkter för parkeringsbevakning, beräknat intäktstapp 1,5 miljoner kr.
Avgiftsfri markupplåtelse för uteserveringar, beräknat intäktstapp 2 miljoner kr.
Färre tillsyner, beräknat intäktstapp 0,5 miljoner kr.
Utökat antal ferietjänster, beräknad kostnad 1,1 miljoner kr.
Totalsumma är 17,1 miljoner kr.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ovanstående åtgärder finansieras via tilläggsanslag. Orsaken är att kostnaderna/uteblivna intäkter annars ska finansieras via
effektivisering och neddragning i den ordinarie verksamheten. Eftersom detta inte
uttryckligen har beslutats i samband med införandet av åtgärderna föreslår
förvaltningen att regionfullmäktige tilldelar berörda nämnder medel för att täcka
åtgärderna.
forts
56 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 157 forts
RS 2020/803
AU § 142
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

57 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/803
7 maj 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Finansiering av beslutade stödåtgärder med anledning av
Covid-19
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Tilläggsanslag ges till regionstyrelsen för lunchkuponger till ungdomar med 3,5
mnkr.



Tilläggsanslag ges till tekniska nämnden för uteblivna intäkter för parkering samt
markupplåtelse med 12 mnkr.



Tilläggsanslag ges till miljö- och byggnämnden för uteblivna intäkter för tillsyner
med 0,5 mnkr.



Tilläggsanslag ges till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för utökat antal
ferietjänster med 1,1 mnkr.



Tilläggsanslagen finansieras genom att regionens budgeterade resultat minskas
med 17,1 mnkr.

Sammanfattning

I samband med pandemin Covid-19 har ett antal åtgärder beslutats som i dagsläget
inte har någon finansiering. För att dessa inte ska tränga ut ordinarie verksamhet
föreslås att de finansieras via regionens budgetresultat 2020.
Åtgärderna är:
Lunchkuponger till gymnasieungdomar, beräknad kostnad 3,5 mnkr.
Två timmars gratis parkering även sommartid, beräknat intäktstapp 8,5 mnkr
Minskade intäkter för parkeringsbevakning, beräknat intäktstapp 1,5 mnkr
Avgiftsfri markupplåtelse för uteserveringar, beräknat intäktstapp 2 mnkr
Färre tillsyner, beräknat intäktstapp 0,5 mnkr
Utökat antal ferietjänster, beräknad kostnad 1,1 mnkr
Totalsumma är 17,1 mnkr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ovanstående åtgärder finansieras via
tilläggsanslag. Orsaken är att kostnaderna/uteblivna intäkter annars ska finansieras
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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
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/803

via effektivisering och neddragning i den ordinarie verksamheten. Eftersom detta inte
uttryckligen har beslutats i samband med införandet av åtgärderna föreslår
förvaltningen att regionfullmäktige tilldelar berörda nämnder medel för att täcka
åtgärderna.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 137

Överenskommelse om krispaket tekniska
nämnden

RS 2020/742
AU § 126

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

x
x
x
x
x

Tekniska nämnden medges att göra avsteg från Region Gotlands avfallstaxa, 2.3.8
Övriga tjänster, samt avfallsföreskrifter, 32 § Uppehåll i hämtning av kärl- och
säckavfall och latrin under år 2020.
Avstegen från gällande taxa och föreskrift avser:
Bevilja ansökningar inkomna efter 15:e april för verksamheter.
Bevilja ansökningar inkomna efter 30:e april för fritidshus.
Bevilja ansökningar med uppehållsperiod kortare än tre månader, dock med en
period om en sammanhängande månad som kortast.
Bevilja ansökningar inkomna efter den 15:e i månanden före avsedd
uppehållsperiod för permanentboende.
Befrielse från ansökningsavgift för en (1) uppehållsanökan. Vid återkommande
uppehållsansökan debiteras således kund full ansökningsavgift.

Med anledning av Covid-19 och Region Gotlands krispaket så behöver avfallsenheten inom tekniska nämnden beredas möjlighet att tillämpa vissa undantag från
gällande taxa och avfallsföreskrifter. Avsteget gäller gentemot näringsverksamheter,
fritidshus och permanentboende under den period Covid-19 tydligt påverkar
abonnenter. Syftet är att lätta på den ekonomiska bördan för berörda genom att
påskynda handläggningen, öka flexibiliteten och servicenivån från Region Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens förslag med anledning av
pandemin Covid-19.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden, 2020-04-15, § 97
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-06
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/742
6 maj 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Överenskommelse Krispaket, Tekniska nämnden
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Tekniska nämnden medges att göra avsteg från Region Gotlands avfallstaxa, 2.3.8
Övriga tjänster, samt avfallsföreskrifter, 32 § Uppehåll i hämtning av kärl- och
säckavfall och latrin under år 2020.
Avstegen från gällande taxa och föreskrift avser:


Bevilja ansökningar inkomna efter 15:e april för verksamheter.



Bevilja ansökningar inkomna efter 30:e april för fritidshus.



Bevilja ansökningar med uppehållsperiod kortare än tre månader, dock med en
period om en sammanhängande månad som kortast.



Bevilja ansökningar inkomna efter den 15:e i månanden före avsedd
uppehållsperiod för permanentboende.



Befrielse från ansökningsavgift för en (1) uppehållsanökan. Vid återkommande
uppehållsansökan debiteras således kund full ansökningsavgift.

Sammanfattning

Med anledning av Covid-19 och Region Gotlands krispaket så behöver
avfallsenheten inom tekniska nämnden beredas möjlighet att tillämpa vissa undantag
från gällande taxa och avfallsföreskrifter. Avsteget gäller gentemot
näringsverksamheter, fritidshus och permanentboende under den period Covid-19
tydligt påverkar abonnenter. Syftet är att lätta på den ekonomiska bördan för berörda
genom att påskynda handläggningen, öka flexibiliteten och servicenivån från Region
Gotland.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/742

Ärendebeskrivning

Nedanstående åtgärder som ger ekonomisk lättnad föreslås:
Enligt gällande avfallsföreskrifter kan uppehåll beviljas för ansökningar inkomna
fram till och med 30 april för fritidshus. För näringsverksamheter gäller motsvarande
fram till och med 15 april. Permanentboende måste ansöka senast den 15:e i
månanden före avsedd uppehållsperiod. Enligt avfallsförskrifterna måste uppehållet
vara minst tre sammanhängande månader. Enligt gällande taxa debiteras avgift
på 169 kr för handläggning av uppehållsansökan oavsett sökandekategori.
Nedan föreslagna förändringar skapar utrymme för att handlägga och tillstyrka
snabbare.
För näringsverksamheter föreslås följande gälla:
Förlängning av redan befintligt uppehållsbeslut beviljas utan krav på ny ansökan.
Datum justeras omedelbart och träder i kraft nästkommande vardag. Vid ny ansökan
kan uppehåll som tidigast beviljas från och med nästkommande vecka efter det
datum ansökan inkommer. Även perioder kortare än tre månader kan beviljas, dock
med en period om en sammanhängande månad som kortast.
För fritidshus med egen avfallsbehållare föreslås följande gälla:
Vid ny ansökan kan uppehåll som tidigast beviljas från och med nästkommande
vecka efter det datum ansökan inkommer. Ansökningar inkomna efter 30:e april
accepteras.
För fritidshus med gemensam avfallsbehållare kommer följande gälla:
Vid ny ansökan kan uppehåll som tidigast beviljas från och med nästkommande
vecka efter det datum ansökan inkommer. Förutsätter att samtliga deltagande
fastighetsinnehavare godkänner.
För permanentboende kommer följande gälla:
Förlängning av redan befintligt uppehållsbeslut beviljas utan krav på ny ansökan.
Datum justeras omedelbart och träder i kraft nästkommande vardag. Vid ny ansökan
kan uppehåll som tidigast beviljas från och med nästkommande vecka efter det
datum ansökan inkommer. Även perioder kortare än tre månader kan beviljas, dock
med en period om en sammanhängande månad som kortast.
Befrielse från ansökningsavgift, 169 SEK. Befrielse från ansökningsavgift en (1) gång
tillämpas från och med det datum då slutgiltigt beslut fattas av Region Gotland. Vid
återkommande uppehållsansökan debiteras således kund full ansökningsavgift.
Hämtningsavgiften som uteblir vid uppehåll för ansökt period. Grundavgiften
kvarstår.
Tekniska nämnden bedömer att en tillfällig ändring i tillämpning av gällande
regelverk ligger i linje med nationella och regionala beslut att underlätta ekonomisk
börda för hushåll och verksamheter som drabbas av konsekvenserna av Covid-19.
Konsekvensanalys - Vid större besöksbortfall av sommargäster med fritidshus och
uppehåll i sophämtning vid verksamheter kan Region Gotlands entreprenör,
Gotlands Åkericentral AB, komma att lida ekonomisk skada. Vid beviljande av
uppehåll i hämtning av hushållssopor utgår ingen ersättning för dessa abonnemang
till entreprenör.
Barn- och genusperspektiv - Beviljat uppehåll i hämtning av hushållssopor kan
lätta de ekonomiska konsekvenser som barnfamiljer drabbas av i samband med
Covid-19. Ensamstående kvinnor och barnfamiljer är en ekonomiskt utsatt grupp i
samhället.
2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/742

Landsbygdsperspektiv – Tekniska nämnden vill främja medborgare som avstår att
resa till fritidshus i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Gotlands
landsbygd utsätts för större risk vid ett ökat antal besökande från annan kommun
samt ökat internt resande på Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Vid en betydande ökning av beviljade uppehåll
kommer Region Gotland och underentreprenör drabbas av inkomstbortfall.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens förslag med anledning av
pandemin Covid-19.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2020-04-15, §97

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-15

TN § 97

TN § 97

Överenskommelse Krispaket

TN 2020/1066
TN AU § 92

Tekniska nämndens beslut

1.Tekniska nämnden beslutar att vinterreglerna (vecka 36-23) för parkeringsavgift
och tidsbegränsning i zonerna A,B, C och E även ska gälla under sommaren 2020
(vecka 24 -35).
2. Tekniska nämnden beslutar att markupplåtelse för uteserveringar ska vara
avgiftsfria under år 2020.
3. Tekniska nämnden ställer sig bakom ordförande Karl-Johan Bobergs (C)
ordförandebeslut från 2020-03-24 att uteserveringar som beviljats tillstånd får
öppna sin uteservering innan 1 april 2020.
4. Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att medge
avfallshandläggare avsteg från Region Gotlands avfallstaxa, 2.3.8 Övriga tjänster,
samt avfallsföreskrifter, 32 § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och
latrin under år 2020.
Avstegen från gällande taxa och föreskrift avser:
Bevilja ansökningar inkomna efter 15:e april för verksamheter.
Bevilja ansökningar inkomna efter 30:e april för fritidshus.
Bevilja ansökningar med uppehållsperiod kortare än tre månader, dock med en
period om en sammanhängande månad som kortast.
Bevilja ansökningar inkomna efter den 15:e i månanden före avsedd
uppehållsperiod för permanentboende.
Befrielse från ansökningsavgift för en (1) uppehållsanökan. Vid återkommande
uppehållsansökan debiteras således kund full ansökningsavgift.
5. Tekniska nämnden beslutar att verkställa beslutspunkt 4 innan den beslutats av
regionfullmäktige.

Parkering:
I överenskommelse om krispaket för Gotland föreslås att vinterreglerna (vecka 3623) för avgift och tidsbegränsning ska gällas för zonerna A,B, C och E under
sommaren 2020 för att underlätta för handeln. För zon D görs inga ändringar. En ny
zon F kan komma att behöva införas som då bara reglerar husbilsplatserna på
Regionens mark.
Gällande bestämmelser redovisas på Region Gotlands webbplats:
https://gotland.se/44104
Avfall:
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-15

TN § 97

Med anledning av Covid-19 och Region Gotlands krispaket så behöver
avfallsenheten beredas möjlighet att tillämpa vissa undantag från gällande taxa och
avfallsföreskrifter. Avsteget gäller gentemot näringsverksamheter, fritidshus och
permanentboende under den period Covid-19 tydligt påverkar abonnenter. Syftet är
lätta på ekonomisk börda för berörda genom att påskynda handläggningen, öka
flexibiliteten och servicenivån från Region Gotland.
Den ekonomiska lättnaden gäller:
Hämtningsavgiften som uteblir vid uppehåll för ansökt period. Grundavgiften
kvarstår. För beräkning av uppskattat inkomstbortfall, se bilaga 1.Befrielse från
ansökningsavgift, 169 SEK. Befrielse från ansökningsavgift en (1) gång tillämpas från
och med det datum då slutgiltigt beslut fattas av Region Gotland. Vid återkommande
uppehållsansökan debiteras således kund full ansökningsavgift. För beräkning av
uppskattat inkomstbortfall, se bilaga 1.
Enligt gällande avfallsföreskrifter kan uppehåll beviljas för ansökningar inkomna
fram till och med 30 april för fritidshus. För näringsverksamheter gäller motsvarande
fram till och med 15 april. Permanentboende måste ansöka senast den 15:e i
månanden före avsedd uppehållsperiod. Enligt avfallsförskrifterna måste uppehållet
vara minst tre sammanhängande månader. Enligt gällande taxa debiteras avgift på
169 SEK för handläggning av uppehållsansökan oavsett sökandekategori.
Nedan föreslagna förändringar skapar utrymme för att handlägga och tillstyrka
snabbare.
Följande förändringar har TKF identifierat som möjliga i syfte att underlätta för
abonnenter:
För näringsverksamheter föreslås följande att gälla:
Förlängning av redan befintligt uppehållsbeslut beviljas utan krav på ny ansökan.
Datum justeras omedelbart och träder i kraft nästkommande vardag.Vid ny ansökan
kan uppehåll som tidigast beviljas från och med nästkommande vecka efter det
datum ansökan inkommer. Även perioder kortare än tre månader kan beviljas, dock
med en period om en sammanhängande månad som kortast.
För fritidshus med egen avfallsbehållare föreslås följande att gälla:
Vid ny ansökan kan uppehåll som tidigast beviljas från och med nästkommande
vecka efter det datum ansökan inkommer. Ansökningar inkomna efter 30:e april
accepteras.
För fritidshus med gemensam avfallsbehållare kommer följande att gälla:
Vid ny ansökan kan uppehåll som tidigast beviljas från och med nästkommande
vecka efter det datum ansökan inkommer. Förutsätter att samtliga deltagande
fastighetsinnehavare godkänner.
För permanentboende kommer följande att gälla:
2 (5)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-15

TN § 97

Förlängning av redan befintligt uppehållsbeslut beviljas utan krav på ny ansökan.
Datum justeras omedelbart och träder i kraft nästkommande vardag.Vid ny ansökan
kan uppehåll som tidigast beviljas från och med nästkommande vecka efter det
datum ansökan inkommer. Även perioder kortare än tre månader kan beviljas, dock
med en period om en sammanhängande månad som kortast.
Markupplåtelse:
I överenskommelse om krispaket för Gotland föreslås att markupplåtelsen för
uteserveringar skall vara gratis året ut som ett stöd för företagens likviditet och
uthållighet i samband med coronaviruset.
Almedalsveckan 2020 kommer inte att genomföras på grund av den rådande
situationen med coronaviruset. Planering och handläggning av markupplåtelser under
Almedalsveckan har därför avslutats och beviljade tillstånd kommer att återkallas
genom polismyndigheten. Inbetalda avgifter för markplats kommer därefter att
återbetalas till tillståndsinnehavaren.
Upplåtelse av offentlig plats regleras i ordningslagen och polismyndigheten utfärdar
tillståndsbevis efter att ansökan remitterats till Region Gotland för yttrande. Region
Gotland upplåter marken till en kostnad enligt Taxa för upplåtelse av offentlig plats
antagen av regionfullmäktige TN 2018-12-13 § 294 (indexupphöjning).
Bedömning

Parkering:
Förslaget innebär ett uppskattat intäktsbortfall med totalt 10 miljoner kronor (8,5
miljoner kronor gäller parkeringsavgifter och 1,5 miljon gäller
parkeringsövervakning) för mark- och trafikavdelningen under år 2020 om
reserestriktioner till Gotland fortsätter gälla. Om reserestriktionerna mildras till
sommaren 2020 uppskattas intäktsbortfallet bli totalt 8 miljoner kronor (6,5 miljoner
kronor gäller parkeringsavgifter och 1,5 miljon gäller parkeringsövervakning).
Kostnader minskar för omskyltningar men kostnader tillkommer för
omprogrammering av biljettautomater och mobiltelefonsystem samt ändringar i
appar.
Om reserestriktioner mildras och antalet besökare till Gotland blir högt kan beslutet
medföra att det blir svårt att hitta lediga parkeringsplatser i Visbys centrala delar. Det
finns också en stor risk att respekten för bilförbudet i Visby innerstad minskar om
parkeringen i innerstaden blir gratis eller kostar mindre.
Befintliga husbilsplatser på Regionens mark är reglerade med taxa E vilket innebär
samma avgift som vid Visby lasarett. Taxan anger 5:-/tim. under lågsäsong och 10:/tim. under högsäsong. Av konkurrensskäl är det inte lämpligt att det kostar 5:-/tim.
på sommaren för husbilar. Det skulle innebära en dygnskostnad på 120: - vilket är
betydligt mindre än vad de kommersiella ställplatserna tar per dygn. Med anledning
av det kan ett beslut om en ny taxa F behöva tas. Det kan göras på delegation.
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Sammanträdesdatum 2020-04-15

TN § 97

Barn- och genusperspektiv – beslutet underlättar för näringslivet under rådande
situation på grund av coronaviruset.
Landsbygdsperspektiv - beslutet underlättar för näringslivet i Visby under rådande
situation på grund av coronaviruset.
Ekonomisk konsekvensanalys – beslutet innebär minskade intäkter för Mark- och
trafikavdelningen.
Avfall:
Teknikförvaltningen bedömer att en tillfällig ändring i tillämpning av gällande
regelverk ligger i linje med nationella och regionala beslut att underlätta ekonomisk
börda för hushåll och verksamheter som drabbas av konsekvenserna av Covid-19.
Konsekvensanalys - Vid större besöksbortfall av sommargäster med fritidshus och
uppehåll i sophämtning vid verksamheter kan Region Gotlands entreprenör,
Gotlands Åkericentral AB, komma att lida ekonomisk skada. Vid beviljande av
uppehåll i hämtning av hushållssopor utgår ingen ersättning för dessa abonnemang
till entreprenör.
Barn- och genusperspektiv - Beviljat uppehåll i hämtning av hushållssopor kan
lätta de ekonomiska konsekvenser som barnfamiljer drabbas av i samband med
Covid-19. Ensamstående kvinnor och barnfamiljer är en ekonomiskt utsatt grupp i
samhället.
Landsbygdsperspektiv - Teknikförvaltningen vill främja medborgare som avstår att
resa till fritidshus i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Gotlands
landsbygd utsätts för större risk vid ett ökat antal besökande från annan kommun
samt ökat internt resande på Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Vid en betydande ökning av beviljade uppehåll
kommer Region Gotland och underentreprenör drabbas av inkomstbortfall.
Markupplåtelse:
Förslaget innebär intäktsbortfall för mark- och trafikavdelningen under år 2020.
Bortfallet beräknas motsvara intäktsnivån för 2019 då intäkterna för upplåtelser av
uteserveringar uppgick till 1,8 miljoner kronor. Indexuppräkning på 2019 års totala
intäkter för uteserveringar motsvarar ett bortfall på ytterligare ca 30 tkr.
Inställd Almedalsvecka 2020 innebär ett intäktsbortfall för mark- och
trafikavdelningen på 4,1 miljoner.
Barn- och genusperspektiv – Ingen påverkan.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet berör hela Gotland.
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Sammanträdesdatum 2020-04-15

TN § 97

Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet underlättar för näringslivet under
rådande situation på grund av coronaviruset. Beslutet innebär minskade intäkter för
Region Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg, avdelningschef Jenny Iversjö
och handläggare Jessica Kruse.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att ge avfallshandläggare mandat att göra avsteg från
Region Gotlands avfallsföreskrifter, 32 § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall
och latrin för 2020.
Beslutsunderlag

Överenskommelse om krispaket för Gotland
Tjänsteskrivelse trafik 2020-04-14
Tjänsteskrivelse avfall 2020-04-08
Bilaga Avfall
Tjänsteskrivelse mark 2020-04-14
Skickas till
Regionstyrelsen

5 (5)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 120

Förstärkta folkhälsoåtgärder med anledning
av Coronapandemin
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

x

x

x

x
x

x

x

x

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förstärka den öppna
ungdomsverksamheten samt elevstödet i gymnasiet under 2020. Insatserna
finansieras genom en omfördelning av länsgemensamma statliga stimulansmedel.
Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt socialnämnden får i uppdrag
att gemensamt prioritera utredning av mobil verksamhet, dygnet runt, för akut
stöd vid psykisk ohälsa och våld i nära relationer. Insatsen finansieras genom
omfördelning av statliga stimulansmedel inom respektive nämnd.
Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att förstärka primärvården för ökat
samtalsstöd juli till december 2020. Tilläggsanslag beviljas med 1 miljon kronor till
ändamålet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att öka kapaciteten att ta emot
patienter för behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Insatsen
finansieras genom statliga stimulansmedel för psykisk hälsa, utveckling av
traumavård.
Regionstyrelsen får i uppdrag att förstärka budget- och skuldrådgivningen under
2020. Tilläggsanslag beviljas med 300 000 kronor till ändamålet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utöka stödet för
arbetsmarknadsinsatser till unga samt riskutsatta unga vuxna under 2020.
Tilläggsanslag beviljas med 500 000 kronor till ändamålet.
Regionstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med civilsamhället förstärka kulturoch fritidsaktiviteter som främjar rörelse och motverkar isolering, med fokus på
barn, unga och äldre. Tilläggsanslag beviljas med 300 000 kronor till ändamålet.
Regionstyrelsen får inom ramen för Barnsam och Vuxensam i uppdrag att under
2020 sätta in ytterligare åtgärder för att möta ökat behov hos sårbara grupper.
Tilläggsanslag beviljas med 1,2 miljoner kronor till ändamålet.
Ärendet ska återrapporteras till delårsrapport 2.

Det regionala utvecklingsutskottet gav den 15 april regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den 29 april konkretisera och förtydliga
förstärkta folkhälsoåtgärder. Enheten för social hållbarhet fick uppdraget att
identifiera vilka ytterligare aktiviteter och resursförstärkningar som krävs 2020 för att
få mer kraft framåt i folkhälsofrågorna.
forts

Justerande
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Utifrån identifierade risker och befintliga styrdokument gjordes en inventering i vilka
verksamheter det kan vara aktuellt att omprioritera och göra ytterligare åtgärder
under 2020.
Åtgärder som behöver göras för att minska påverkan på grund av coronaspridningen
ryms inom ramen för redan antagna styrdokument. Dock kan planerade och
pågående aktiviteter inom folkhälsoområdet behöva stärkas ytterligare och vissa
aktiviteter prioriteras med tanke på påverkan av coronasituationen. Vi ser bland
annat att utsatta riskgrupper för ohälsa riskerar att få ännu sämre förutsättningar och
att företagare och personer verksamma inom besöksnäringen är en ny riskgrupp för
psykisk ohälsa som inte lyfts fram i tidigare arbete med program och strategier.
Verksamheterna har snabbt ställt om för att göra omedelbara åtgärder för utsatta
grupper, som motverkar risker för folkhälsan på grund av coronasituationen. I bilaga
”Pågående aktiviteter”, ges exempel på pågående och redan genomförda åtgärder/
omställningar i verksamheterna.
Därutöver har ett antal åtgärder identifierats som matchar identifierade risker och
intentioner i aktuella styrdokument och behöver prioriteras inom ram samt ett antal
där finansiering saknas. En sammanställning finns i bilaga ”Förslag på förstärkta
åtgärder 2020”.
Region Gotland har med anledning av Coronapandemin redan ställt om i sina
verksamheter för att dämpa de befarade negativa effekterna på folkhälsan. Även om
det är alldeles för tidigt att uttala sig om vidden av pandemins påverkan på samhället,
så står det redan nu klart att den kommer att ha stora konsekvenser på folkhälsan,
både på kort och också på längre sikt. Tidiga insatser som dämpar dessa negativa
effekter bedöms såväl ur ett mänskligt som ekonomiskt perspektiv vara fördelaktiga.
Utifrån befintliga styrdokument och samverkansstrukturer föreslås här ett antal
uppdrag till nämnderna att omprioritera olika statliga stimulansmedel samt ett antal
förstärkningar för verksamhet där finansiering saknas för 2020. Detta för att möta
behoven gentemot folkhälsan som uppstår i kölvattnet av hanteringen av den
pågående smittspridningen av Coronaviruset. I detta har särskilt beaktats att arbeta
för en jämlik och jämställd hälsa samt att prioritera barn och unga. Insatserna
förväntas kunna komma alla berörda till del oaktat var man bor på ön. Behov av
åtgärder med anledningen av pandemin längre fram behöver hanteras i kommande
budgetprocess.

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 120 forts
RS 2020/735
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att ärendet ska återrapporteras till delårsrapport 2.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget
tilläggsförslag att ärendet ska återrapporteras till delårsrapport 2 och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-27
Skickas till
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
AB GotlandsHem

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/735
27 april 2020

Stefaan de Maecker

Regionstyrelsen

Förstärkta folkhälsoåtgärder med anledning av
Coronapandemin
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förstärka den
öppna ungdomsverksamheten samt elevstödet i gymnasiet under 2020.
Insatserna finansieras genom en omfördelning av länsgemensamma statliga
stimulansmedel.
2. Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Socialnämnden får i
uppdrag att gemensamt prioritera utredning av mobil verksamhet, dygnet
runt, för akut stöd vid psykisk ohälsa och våld i nära relationer. Insatsen
finansieras genom omfördelning av statliga stimulansmedel inom respektive
nämnd.
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att förstärka primärvården för
ökat samtalsstöd juli till december 2020. Tilläggsanslag beviljas med 1 miljon
kronor till ändamålet.
4. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att öka kapaciteten att ta emot
patienter för behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Insatsen
finansieras genom statliga stimulansmedel för psykisk hälsa, utveckling av
traumavård.
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att förstärka budget- och skuldrådgivningen
under 2020. Tilläggsanslag beviljas med 300 000 kronor till ändamålet.
6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utöka stödet för
arbetsmarknadsinsatser till unga samt riskutsatta unga vuxna under 2020.
Tilläggsanslag beviljas med 500 000 kronor till ändamålet.
7. Regionstyrelsen får i uppdrag att förstärka kultur- och fritidsaktiviteter som
främjar rörelse och motverkar isolering, med fokus på barn, unga och äldre.
Tilläggsanslag beviljas med 300 000 kronor till ändamålet.
8. Regionstyrelsen får inom ramen för Barnsam och Vuxensam i uppdrag att
under 2020 sätta in ytterligare åtgärder för att möta ökat behov hos sårbara
grupper. Tilläggsanslag beviljas med 1,2 miljoner kronor till ändamålet.
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Sammanfattning

Det regionala utvecklingsutskottet gav den 15 april regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den 29 april konkretisera och förtydliga
förstärkta folkhälsoåtgärder. Enheten för social hållbarhet fick uppdraget att
identifiera vilka ytterligare aktiviteter och resursförstärkningar som krävs 2020 för att
få mer kraft framåt i folkhälsofrågorna.
Utifrån identifierade risker och befintliga styrdokument gjordes en inventering i vilka
verksamheter det kan vara aktuellt att omprioritera och göra ytterligare åtgärder
under 2020.
Åtgärder som behöver göras för att minska påverkan på grund av coronaspridningen
ryms inom ramen för redan antagna styrdokument. Dock kan planerade och
pågående aktiviteter inom folkhälsoområdet behöva stärkas ytterligare och vissa
aktiviteter prioriteras med tanke på påverkan av coronasituationen. Vi ser bland
annat att utsatta riskgrupper för ohälsa riskerar att få ännu sämre förutsättningar och
att företagare och personer verksamma inom besöksnäringen är en ny riskgrupp för
psykisk ohälsa som inte lyfts fram i tidigare arbete med program och strategier.
Verksamheterna har snabbt ställt om för att göra omedelbara åtgärder för utsatta
grupper, som motverkar risker för folkhälsan på grund av coronasituationen. I bilaga
”Pågående aktiviteter”, ges exempel på pågående och redan genomförda
åtgärder/omställningar i verksamheterna.
Därutöver har ett antal åtgärder identiferiats som matchar identifierade risker och
intentioner i aktuella styrdokument och behöver prioriteras inom ram samt ett antal
där finansiering saknas. En sammanställning finns i bilaga ”Förslag på förstärkta
åtgärder 2020”.
Bakgrund

På regionala utvecklingsutskottet den 15 april föredrog strateger inom social
hållbarhet vilka konsekvenser av coronautbrottet som kan komma att påverka
folkhälsan negativt. Riskerna har jämförts med nationella underlag samt diskuterats
internt som sammanfattas i följande punkter:
- risk för att barn far illa
- våld i nära relation
- ökning av ekonomiskt bistånd bland unga vuxna
- minskad inkomst/sysselsättning hos företagare på Gotland
- risk för ohälsa inom besöksnäringen (varsel, uppsägningar, konkurs)
- ökad psykisk ohälsa (allmän samhällsoro)
- individer med psykisk ohälsa får än mer försämrad hälsa
- risk för ökad psykisk ohälsa bland vårdpersonal och covid-19-patienter
- ensamhet och isolering hos riskgrupper för coronainfektion
- unga (samt vuxna) får inte sommarjobb/säsongsjobb
- reaktioner på utebliven student
- ökad och förändrad alkoholkonsumtion
- ökat stillasittande
Det regionala utvecklingsutskottet gav regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att till
regionstyrelsens sammanträde den 29 april konkretisera och förtydliga förstärkta
folkhälsoåtgärder. Enheten för social hållbarhet fick uppdraget att identifiera vilka
ytterligare aktiviteter och resursförstärkningar som krävs 2020 för att få mer kraft
framåt i folkhälsofrågorna.
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Ärendets beredning
Utifrån identifierade risker och befintliga styrdokument gjorde strateger inom social
hållbarhet en inventering i vilka verksamheter det kan vara aktuellt att omprioritera
och göra ytterligare åtgärder under 2020. Kontakt togs därefter med hälso- och
sjukvårdsdirektör, socialdirektör och utbildningsdirektör och samtal har förts med ett
antal chefer, nyckelpersoner och vissa befintliga samverkansgrupper i
förvaltningarna. Diskussion har även genomförts med verksamhetsledarna för
BarnSam och VuxenSam och på möte i dessa forum. Utifrån detta togs en
åtgärdslista fram som sedan har bearbetats i kontakt med ovanstående och
regiondirektör.
I arbetet med att identifiera risker och åtgärder, har ett antal tvärperspektiv beaktats,
bland annat bostadsort, ålder (barn- unga eller äldre), kön och könstillhörighet.
Förslag på åtgärder
Verksamheternas arbete för folkhälsa och social hållbarhet styrs av ett antal program,
strategier och handlingsplaner, bland annat:
Program för god jämlik jämställd hälsa
Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor, Region Gotland 2019 – 2022
Program för förebyggande av självmord
Handlingsplan psykisk hälsa
Åtgärder som behöver göras för att minska påverkan på grund av coronaspridningen
ryms inom ramen för dessa styrdokument. Dock kan planerade och pågående
aktiviteter inom folkhälsoområdet behöva stärkas ytterligare och vissa aktiviteter
prioriteras med tanke på påverkan av coronasituationen. Vi ser bland annat att utsatta
riskgrupper för ohälsa riskerar att få ännu sämre förutsättningar och att företagare
och personer verksamma inom besöksnäringen är en ny riskgrupp för psykisk ohälsa
som inte lyfts fram i tidigare arbete med program och strategier.
Verksamheterna har snabbt ställt om för att göra omedelbara åtgärder för utsatta
grupper, som motverkar risker för folkhälsan på grund av coronasituationen. I bilaga
”Pågående aktiviteter”, ges exempel på pågående och redan genomförda
åtgärder/omställningar i verksamheterna.
Därutöver har ett antal åtgärder identiferiats som matchar identifierade risker och
intentioner i aktuella styrdokument och behöver prioriteras inom ram samt ett antal
där finansiering saknas. En sammanställning av dessa förslag finns även i bilaga
”Förslag på förstärkta åtgärder 2020”.
Föreslagna åtgärder
Åtgärder för att bland främja psykisk hälsa barn och ungdomar, genomförande av studier, fysisk
aktivitet, och förebygga psykisk ohälsa, missbruk och motverka våld i nära relation.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås utöka dagkolloverksamhet för
barn i utsatt miljö, stärka fältverksamheten och elevstöd på gymnasiet. Dessa
aktiviteter genomförs genom omdisponering av länsgemensamma statsmedel för
psykisk hälsa, 1,1 miljoner.
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Åtgärder för att säkra tillgänglighet till vård och behandling vid psykisk ohälsa
Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Socialnämnden föreslås få i
uppdrag att gemensamt prioritera utredning av mobil verksamhet, dygnet runt, för
akut stöd vid psykisk ohälsa och våld i nära relationer. Behovet av den åtgärden har
tidigare identifierats nationellt och uppmärksammats av regeringen genom att insatser
för mobil verksamhet ingår i statliga medel för psykisk hälsa. Det har också lyfts fram
i det suicidpreventiva arbetet och av polis och ambulans, i olika samverkansforum.
Insatsen görs genom processledning via vuxensams verksamhetsledare och
deltagande i arbetsgrupp från berörda verksamheter. Vid behov av ekonomiska
medel finansieras det av statliga stimulansmedel för psykisk hälsa inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås utöka resursererna för samtalsstöd i form av
pool för alla vårdcentraler för att kunna möta det ökade behovet av vård på grund av
psykisk ohälsa. Detta föreslås finansieras genom tilläggsanslag på 1 miljon.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås att öka kapacitet att ta emot för behandling av
PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) genom att utbilda psykologer i EMDR (Eye
Movement Desensitization and Reprocessing). Utbildningen finansieras av
statsmedel för psykisk hälsa, traumabehandling. Detta kräver även processtöd internt
inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som finansieras inom ram.
Åtgärder för att stödja sysselsättning och personer i utsatt ekonomisk situation
Budget- och skuldrådgivningen hjälper enskilda kommuninvånare med sin
vardagsekonomi och sin skuldsituation. Genom budgetrådgivningen får den
rådsökande en översikt och verktyg för att ta kontroll över sin vardagsekonomi och
påverka sin situation. Efterfrågan på budget- och skuldrådgivning är redan idag stor
på Gotland. Möjligheter till rådgivning utanför regionen är mycket begränsade. De
personer som söker sig till regionens rådgivare är ofta människor med stora
betalningsproblem, eller personer som har psykiska och sociala problem. Trycket på
en redan hårt ansträngd verksamhet förväntas öka. Under 2020 föreslås
verksamheten förstärkas med 300 000 kronor för att möta det ökade trycket.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås förstärka insatser för att stödja
unga att hantera ekonomiska svårigheter samt hjälp in på arbetsmarknaden genom
Jobbcoach för unga samt riskutsatta unga vuxna. Regionfullmäktige föreslås besluta
om tilläggsanslag på 500 000 kronor under 2020.
Åtgärder för grupper med ökad risk för ohälsa
Kultur- och fritidsavdelningen kan genom aktiviteter främja rörelse och bryta
isolering bland personer med risk för ohälsa, speciellt fokus på barn, unga samt äldre.
Bland annat föreslås öppet bad för barn och äldre samt att förstärka ”Boken
kommer” för att nå personer 70+ och riskgrupper för corona.
Regionfullmäktige föreslås besluta om tilläggsanslag till regionstyrelsen på 300 000
kronor.
Ökat behov av åtgärder bedöms uppkomma inom exempelvis missbruk/beroende,
våld i nära relation, psykisk ohälsa bland barn och unga. För att akut kunna göra
omställning för att möta ökat behov behövs medel för insatser som idag inte kan
specificeras. Därför föreslås att fullmäktige beslutar anslå 1,2 miljoner kronor för att
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snabbfotat kunna erbjuda utökat stöd allt eftersom behoven yttrar sig, som hanteras
inom BarnSam och VuxenSam.
Bedömning

Region Gotland har med anledning av Coronapandemin redan ställt om i sina
verksamheter för att dämpa de befarade negativa effekterna på folkhälsan. Även om
det är alldeles för tidigt att uttala sig om vidden av pandemins påverkan på samhället,
så står det redan nu klart att den kommer att ha stora konsekvenser på folkhälsan,
både på kort och också på längre sikt. Tidiga insatser som dämpar dessa negativa
effekter bedöms såväl ur ett mänskligt som ekonomiskt perspektiv vara fördelaktiga.
Utifrån befintliga styrdokument och samverkansstrukturer föreslås här ett antal
uppdrag till nämnderna att omprioritera olika statliga stimulansmedel samt ett antal
förstärkningar för verksamhet där finansiering saknas för 2020. Detta för att möta
behoven gentemot folkhälsan som uppstår i kölvattnet av hanteringen av den
pågående smittspridningen av Coronaviruset. I detta har särskilt beaktats att arbeta
för en jämlik och jämställd hälsa samt att prioritera barn och unga. Insatserna
förväntas kunna komma alla berörda till del oaktat var man bor på ön. Behov av
åtgärder med anledningen av pandemin längre fram behöver hanteras i kommande
budgetprocess.

Beslutsunderlag

Bilaga: Förslag på förstärkta åtgärder 2020
Bilaga: Pågående åtgärder
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
GotlandsHem
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Regionstyrelseförvaltningen

Bilaga till RS 2020/735
27 april 2020

Exempel på pågående arbete för att minska
konsekvenserna av Covid-19 för folkhälsan på Gotland
För att minska pandemins konskevenser för redan utsatta grupper där risker
för ytterligare ohälsa finns är det viktigt att berörda nämnder fortsätter sitt
pågående arbete och ytterligare stärker sitt arbete utifrån de beslutade
styrdokument som finns och som anger inriktningen för en mer jämlik hälsa. I
denna bilaga beskrivs vilka styrdokument som anger inriktningen på arbetet
samt vilken omställning som gjorts och arbetet som görs med anledning av
Covid-19 i berörda förvaltningar.
De övergripande målet är Gotlänningar har bra hälsa och mår bäst i landet.
Program för god jämlik jämställd hälsa
Fokusområden:
- Barn och unga - En god start i livet
- Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa
- Hälsosamt åldrande
- Inflytande och delaktighet
Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor, Region
Gotland 2019 – 2022
Fokusområden:
- Förstärka det våldspreventiva arbetet- Utöka insatser till våldsutövare
- Upptäckt av våldsutsatthet
- Skydd och stöd
- Kunskap och metodutveckling.
Program för förebyggande av självmord
Revidering av programmet till handlingsplan för suicidprevention pågår
Handlingsplan psykisk hälsa

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby
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Exempel pågående arbete med anledning av Covid-19
Verksamhet

Åtgärd

Kommentar

SOF, övergripande

Tar fram en intern utbildningsfilm som beskriver SOF:s
ansvar utifrån Mäns våld mot
kvinnor.
Våld mot kvinnor - Stärker
nåbarheten, bemanning telefon,
med mera.
Överföra våldsutredningar till
Beroendeenhetens team vid
behov.
Vid behov ställer vi om
systemet och stärker
utredningskapaciteten.
Visitkort i ”gömt format” med
information om ”viktiga
telefonnr”.
Omställning - Jobbar över
Skype med familjer.
Digitala mötesplatser för 70+
och anhörigstöd
Livesända träningar och filmer
för fysisk aktivitet etc.

Syfte är att öka kunskapen bland
SOF:s medarbetare. Därefter ska
samtliga medarbetare genomgå
nationella webbutbildningar.
Förväntat behov kvartal 2 – 4.

SOF, Individ och
familjeomsorg,

SOF, Familjestöd
SOF, Hälsofrämjande
enheten

HSF, övergripande
HSF, Psykiatrin

HSF, primävård

HSF, slutenvård

Avtal med Avonova för
handledning till personal.
Ställer om till att mer digitala
vårdmöten. Ska intensifiera det
med stöd av nya nationellt
avsatta medel och arbetar för
att hålla uppe produktionen
och få patienter att upprätthålla
kontakten med vården.
Omställning sker till mer
telefontid. Det finns alltid en
linje öppen in till psykiatrin.
Har öppnat upp för mer
digitala vårdmöten och ska
utveckla det med stöd av
nationell avsatta medel, för att
säkra kontakten med patienter.
IT-lösningar för att
inneliggande patienter med
covid-19 ska kunna ha kontakt
med närstående eller andra.

Förväntat behov kvartal 2 – 4.
Förväntat behov kvartal 2 – 4.
Påbörjat.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

HSF/SOF, Första
linjen
HSF, Omsorgen om
funktionsnedsatta
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Omställning till digitala
lösningar tex alla nybesök via
skype för ökad effektivitet.
Håller igång daglig verksamhet
genom att anpassa
gruppstorlek. Omfördelar vid
behov personal mellan daglig
verksamhet och boenden. Gör
alternativa aktiviteter för
brukare som pga corona fått
inställda aktiviteter.
Täta telefonkontakter med
brukare.

RSF, övergripande,
SOF, Gotlandshem
och externa aktörer.

Informationskampanj, om våld
och inkludering tillsammans
med information om stödjande
kontakter.

RSF, övergripande

Kort info-film tillsammans
med polisen som ger en
introduktion om våld och om
vad som händer vid anmälan.
Plan för krisstöd till
medarbetare.
Tar fram en kort film som
berättar om Mäns våld mot
kvinnor.
Ökad mötesfrekvens för
Operativt samverkansforum,
OSF där samverkan med polis
sker.
Insatser för att öka kunskap
och tillgänglighet till digitala
mötesplatser, för sårbara
grupper.
Specifik samverkan.

RSF, HR

RSF, Social Hållbarhet

RSF, samverkan SOF

RSF, samverkan
kvinnojourer

UAF,
Trygghet i sammanhang av
Ungdomsverksamheten utebliven skolavslutning åk 9
samt student.
Aktivitet istället för
skolavslutning i åk 9 samt
student.
Ökad rörlighet för
ungdomsgårdar i sommar
(öppna gårdar och/eller utökad
fältverksamhet) med befintlig
personal.

Ökat behov förväntas. Sker i
samverkan med kvinnojourer,
bibliotek och DACA (Drivers
Against Childabuse) Gotlandshem
samt Hälsofrämjande enheten.
Målgrupp: Boende på Gotland.

Syftet är att kunna ha som
kunskaps- och samtalsgrund på
APT inom Region Gotland.

Förutsättning för förstärkt
brukarmedverkan.

Gemensamt arbete/omställning,
polis, enheter inom UAF, etc.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

UAF, Vuxengymnasiet

UAF, Särgymnasiet
UAF, Elevhälsan
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Kontakt har tagits med
Gotland Grönt center och LRF
för eventuella jobb.
Dialog pågår om
sommarkurser med bland
annat Folkhögskolan. SFI har
sommarskola/ undervisning på
distans.
Löpande genomgångar med
kurator. Särgymnasiet ser för
närvarande ingen ökad oro.
Information till lärare och
plugga-hemma tips till elever
har sänts ut till alla elever på
gymnasiet.

GotlandsHem

De har satt igång en
krisledningsgrupp som träffas
en gång i veckan och som står
stand-by. De har bovärdar och
servicevärdar som ansvarar för
det bostadssociala perspektivet.
Ett samarbete med
hyresgästföreningen ska
inledas.
Orosanmälningar görs.
Aktiv dialog med berörda
hyresgäster, kring lämpliga
lösningar när hyran inte kan
betalas i tid.

Suicidprevention och
samverkan MindShift
Gotland

Pågående planering för att
sprida kunskap brett i samhället
om Första hjälpen till psykisk
hälsa. Internt arbete inom
Region Gotland och i
samverkan inom MindShift
Gotland.

Statliga stimulansmedel för
suicidprevention 1,1 mnkr
finansierar utbildning av
instruktörer i Första hjälpen och
Förstahjälpenkurser under
höst/vinter 2020.

Regionstyrelseförvaltningen

Bilaga till RS 2020/735
27 april 2020

Förslag på förstärkta åtgärder (2020) för att
motverka långsiktiga konsekvenser för folkhälsan
Verksamhet

Åtgärd

Resursbehov

Kommentar

Åtgärder för att bland barn och ungdomar främja psykisk hälsa, genomförande av
studier, fysisk aktivitet, och förebygga psykisk ohälsa, missbruk och motverka våld i
nära relation
1 UAF
Utökad fältverksamhet i
Fältarbete,
Ungdomsverksam- sommar.
samt följa ungdomars
heten
rörelser via sociala
medier.
Finansieras via
länsgemensamma
stimulansmedel för
psykisk hälsa, 300 tkr.
2

UAF
Ungdomsverksamheten

Utökad dagkolloverksamhet
för riskutsatta barn.
Begränsningar i
gruppstorlek med anledning
av hanteringen av
smittspridningen riskerar
annars minimera antalet
ungdomar som kan delta i
dessa aktiviteter.

Avser 3 omgångar = 60
barn.
Finansieras via
länsgemensamma
stimulansmedel för
psykisk hälsa, 300 tkr.

3

UAF
Wisbygymnasiet

Elevstödjare till
Wisbygymnasiet.

Avser 3 st elevstödjare
augusti-december.
Finansieras via
länsgemensamma
stimulansmedel för
psykisk hälsa, 500 tkr.

Åtgärder för att säkra tillgänglighet till vård och behandling vid psykisk ohälsa
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4

HSF, RSF, SOF
BarnSam,
VuxenSam

Utreda lösning för mobilt
dygnet-runt-verksamhet för
akut stöd vid psykisk ohälsa
och våld i nära relation.

5

HSF
Primärvården

Utökade resurser för
samtalsstöd i form av pool
för alla vårdcentraler
(inkluderar privata
vårdcentraler).

6

HSF
Psykiatrin

Öka kapacitet att ta emot
för behandling av PTSD
(Posttraumatiskt
stressyndrom) genom att
utbilda psykologer i EMDR
(Eye Movement
Desensitization and
Reprocessing).

I samverkan med
primärvård, socialtjänst,
ambulans och polis.
Processtöd från RSF,
inom ram. Ev. ytterligare
kostnader tas inom ram
för stimulansmedel
psykisk hälsa hsf och sof.
1 mnkr

Motsvarande 3
samtalsbehandlare julidecember.
Kan behövas
upphandling med privat
aktör tex via webbtjänst
som alla VC kan triagera
till.
Primärvården behöver
processledningsstöd från
HSF. Gäller stöd till
samtliga vårdcentraler.
Avsatta statsmedel 289´
för traumavård finns
som beräknas täcka
insatsen.
Psykiatrin behöver
processledningsstöd från
HSF.

Åtgärder för att stödja sysselsättning och personer i utsatt ekonomisk situation
5 RSF
Förstärkning av budget300 tkr
Förstärkning 2020
Avdelningen för
och skuldrådgivningen.
kommunikation
6 UAF
Jobbcoach för unga samt
500 tkr
VuxKomp stärks med
Arbetsmarknadsriskutsatta unga vuxna.
2.0 handledare eller
enheten
coach,
maj-okt
Åtgärder för grupper med ökad risk för ohälsa
7 RSF
Kultur- och
Kultur- och fritids- fritidsaktiviteter för att
avdelningen
främja rörelse och bryta
isolering, med fokus på
barn, unga samt äldre.

300 tkr

Öppet bad för bl.a barn
och äldre, vissa dagar i
veckan.
Förstärka ”Boken
kommer” för att nå
personer 70+ och
riskgrupper för corona.
Utökad verksamhet på
biblioteken riktade till

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland
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BarnSam,
VuxenSam

Summa
tilläggsanslag

Akut omställning för att
möta ökat behov hos
sårbara grupper

1,2 mnkr

3,3 mnkr

grupper med ökad risk
för ohälsa.
Projekt för ökad fysisk
aktivitet för äldre.
Medel för förstärkningar
av insatser som idag inte
kan specificeras, där ökat
behov bedöms
uppkomma inom
exempelvis
missbruk/beroende, våld
i nära relation, psykisk
ohälsa bland barn och
unga och andra utsatta
grupper.

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 116

Temporärt ändrade bidragsregler för stöd
inom kultur- och fritidsområdet med
anledning av Corona-pandemin

RS 2020/585
Regu § 29

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Kulturorganisationer, samlingslokalhållande föreningar och enskilda professionella
kulturföretagare kan, inom ramen för påverkan av Coronapandemin, ur budget för
arrangemangsstöd kultur ansöka om ekonomiskt stöd för att kompetens- och
kvalitetshöja sin verksamhet.
x Kulturorganisationer, samlingslokalhållande föreningar och föreningar verksamma
inom fritidsenheten kan dessutom, inom ramen för påverkan av Coronapandemin,
ur budget för arrangemangsstöd kultur resp fritid ansöka om kontantstöd som
kompensation för intäktsbortfall.
x Den temporära ändringen/kompletteringen gäller för perioden 2020-04-15 till
2020-12-31.
x

Regionstyrelsens beslut
x
x
x
x

x

x

Temporära ändringar och komplettering av gällande bidragsregler för kultur- och
fritidsverksamheter införs.
Årets planerade bidragsfördelning av investeringsstöd till samlingslokalhållande
föreningar samt idrottsanläggningar ställs in.
Budgetposter om 625 000 respektive 830 000 kr till budgetpost för
arrangemangsstöd kultur respektive fritid överförs.
De statliga medel som kan komma att tillföras Region Gotlands kulturbudget till
budgetpost arrangemangsstöd kultur i den mån dessa medel ej är förenade med
andra direktiv tillförs.
Förvaltningens avdelningschef kultur- och fritid ges delegation att inom budgetram
för arrangemangsstöd fatta beslut kring fördelning av stöd och också möjlighet att
som stödjande åtgärd disponera dessa bidragsmedel för inköp av tjänster,
produktioner, konst och konsthantverk samt fotografier.
Den temporära ändringen/kompletteringen gäller för perioden 2020-04-15 till
2020-12-31.

Corona-pandemin slår hårt mot många verksamheter inom kultur- och fritidsområdet. Situationen är många gånger kritisk och stödåtgärder behöver kunna sättas
in med flexibilitet och snabbhet. Förvaltningen gör bedömningen att en temporär
förändring/komplettering av gällande bidragsregler för arrangemangsstöd inom
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 116 forts
RS 2020/585
Regu § 29

kulturområdet tillsammans med en omprioritering av budgeterade medel för
investeringar i samlingslokaler och idrottsplatser där förvaltningen ges möjlighet att
fatta beslut kring fördelning av återstående medel inom bidragsbudgeten skulle ge
möjlighet att möta dessa behov. Avdelningen har dialogen och samverkan med
externa parter inom berörda områden så som exempelvis RF Sisu Gotland och
Gotlands bygdegårdsdistrikt bland annat.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att den situation som nu gäller är
exceptionell och att det således föreligger synnerliga skäl för tillfälliga extraordinära
åtgärder och stödinsatser från Region Gotland. Situationen för många aktörer inom
kultur- och fritidsområdet är kritiskt och stödåtgärder behöver kunna genomföras
med kort varsel.
Det finansiella utrymme som avses är redan avsatt i budget. Att antaga föreliggande
förslag till förändringar i bidragsregler samt att ge ansvarig avdelningschef för Kultur
och Fritid delegation att fatta beslut om stödåtgärder inom denna ram bedöms kunna
ge den flexibilitet och snabbhet som situationen kräver.
Förvaltningen finner dessutom stöd för dessa åtgärder för föreningslivet baserat på
SKR:s information som uttrycker att de statliga åtgärder som beslutats också är giltiga
för ”föreningslivet och andra ideella organisationer när de uppträder som verksamhetsutövare eller hyresgäst” samt att dessa ”inte omfattas… av huvudregeln om
förbud mot att lämna individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare” i 2 kap. 8 §
första stycket KL. Kommunen kan överväga att hantera utmaningarna för föreningslivet i nuvarande situation genom de så kallade föreningsbidragen.”
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Angelica Andersson Fihn, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionalt utvecklingsutskotts förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-07

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/585
7 april 2020

Angelica Andersson Fihn

Regionstyrelsen

Temporärt ändrade bidragsregler för stöd inom kultur- och
fritidsområdet med anledning av Corona-pandemin
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att införa temporära ändringar och komplettering av
gällande bidragsregler för kultur- och fritidsverksamheter. Regionstyrelsen beslutar
att
 ställa in årets planerade bidragsfördelning av investeringsstöd till
samlingslokalhållande föreningar samt idrottsanläggningar.
 överföra dessa budgetposter om 625 000 respektive 830 000 kr till
budgetpost för arrangemangsstöd kultur respektive -fritid.
 tillföra de statliga medel som kan komma att tillföras Region Gotlands
kulturbudget till budgetpost arrangemangsstöd kultur i den mån dessa medel
ej är förenade med andra direktiv.
Kulturorganisationer,
samlingslokalhållande föreningar och enskilda

professionella kulturföretagare kan, inom ramen för påverkan av
Coronapandemin, ur budget för arrangemangsstöd kultur
o ansöka om ekonomiskt stöd för att kompetens- och kvalitetshöja sin
verksamhet.
kulturorganisationer,
samlingslokalhållande föreningar och föreningar

verksamma inom fritidsenheten kan dessutom, inom ramen för påverkan av
Coronapandemin, ur budget för arrangemangsstöd kultur resp. -fritid
o ansöka om kontantstöd som kompensation för intäktsbortfall.
 förvaltningens avdelningschef kultur- och fritid ges delegation att inom
budgetram för arrangemangsstöd fatta beslut kring fördelning av stöd och
också möjlighet att som stödjande åtgärd disponera dessa bidragsmedel för
inköp av tjänster, produktioner, konst och konsthantverk samt fotografier.
Den temporära ändringen/kompletteringen gäller för perioden 2020-04-15 till 202012-31
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Sammanfattning

Corona-pandemin slår hårt mot många verksamheter inom kultur- och
fritidsområdet. Situationen är många gånger kritisk och stödåtgärder behöver kunna
sättas in med flexibilitet och snabbhet. Förvaltningen gör bedömningen att en
temporär förändring/komplettering av gällande bidragsregler för arrangemangsstöd
inom kulturområdet tillsammans med en omprioritering av budgeterade medel för
investeringar i samlingslokaler och idrottsplatser där förvaltningen ges möjlighet att
fatta beslut kring fördelning av återstående medel inom bidragsbudgeten skulle ge
möjlighet att möta dessa behov. Avdelningen har dialogen och samverkan med
externa parter inom berörda områden så som exempelvis RF Sisu Gotland och
Gotlands bygdegårdsdistrikt bland annat.
Ärendebeskrivning

Corona-pandemin slår hårt mot många verksamheter inom kultur- och
fritidsområdet. Inom regionstyrelseförvaltningen finns idag flera bidragsformer för
att stötta kulturlivet, idrotten och övriga föreningskategorier. Många bidragsposter är
redan utbetalade men bidragspotter avseende stöd till investeringar i
samlingslokalhållande föreningar om 625 000 kr respektive i idrottsföreningar om
830 000 kr föreslås överföras och ombildas till bidragsmedel för arrangemangsstöd
för att bättre kunna möta kultur- och föreningslivets akuta behov föranledda av
Corona-pandemin.
1. Kulturområdet
De regionala kulturinstitutionerna såväl som ideella föreningar har stora problem att
nå ut med sin verksamhet och i stort sett alla fria professionella kulturskapare står
helt utan inkomstbringande jobb. De ekonomiska problemen växer om situationen
drar ut över sommaren, som för många är den tid då inkomster genereras.
Regeringen via kulturdepartementet har fattat beslut att stödja kulturlivet i landet
med ett extra anslag om 500 mnkr. Det framgår ännu inte om och i så fall hur stor
andel av dessa statliga medel som kan komma Gotland till del och hur de kan
användas. Förvaltningen har till Kulturrådet framfört önskemålet att medlen ska
fördelas av regionerna och kunna användas utan alltför detaljerade begränsningar.
Om så sker föreslås att även dessa medel tillförs posten arrangemangstöd kultur med
de här föreslagna temporära bidragsreglerna.
Förvaltningen följer noga utvecklingen i landet och står i kontakt med Kulturrådet,
SKR och andra regioner för att samråda kring och reda ut vilka åtgärder, på kort och
lång sikt, som har bäst effekt för att stödja kulturlivet under rådande omständigheter.
Information ges fortlöpande till det lokala kulturlivet och uppgifter samlas in från
olika aktörer om hur pandemin slår emot verksamheterna. Outnyttjade
arrangemangsbidrag för inställda arrangemang kan komma att återbetalas.
I kulturbudget kan de drygt 200 000 kr som ännu ej utbetalats ur budget för
arrangemangsstöd frigöras för akuta insatser. Förvaltningen föreslår dessutom att
budgetposten för investeringar i samlingslokaler inte delas ut detta år utan att medlen,
625 000 kr, överförs till budgetposten arrangemangsstöd kultur. Åtgärden är
kommunicerad till Gotlands bygdegårdsdistrikt, som visat stor förståelse.
Den föreslagna budgetposten för akuta åtgärder för kulturlivet p.g.a.
Coronapandemin uppgår därmed till ca 825 000 kr plus möjliga återbetalningar av
arrangemangsstöd. För dessa medel och för de extra statliga medel från Kulturrådet
som kan komma att tillföras– föreslår förvaltningen – om Kulturrådets anvisningar så
medger – att särskilda tillfälliga bidragsregler införs som möjliggör utgivande av
ekonomiskt stöd som med dagens regelverk svårligen kunnat medge. Förvaltningen
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/585

ser behov att kunna utge medel till regionala såväl som primärkommunala
verksamheter och till fria professionella kulturskapare i svåra ekonomiska
omständigheter i olika former i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Budgetposten arrangemangsstöd kultur kan då, förutom till produktion av
arrangemang enligt dagens bidragsregler, användas för kompetensutveckling och för
direkt kontantstöd till föreningar som kompensation för inkomstbortfall föranledda
av Corona-pandemin.
2. Fritidsområdet
Inom fritidsenheten föreslås att årets planerade bidragsfördelning av investeringsstöd
till idrottsplatser ställs in för att möjliggöra att budgetpostens medel 830 000 kr
disponeras för föreningar verksamma inom fritidsenheten att kunna söka
kontantstöd för intäktsbortfall inom ramen för påverkan av Coronapandemin.
Förvaltningen avser även att omfördela inom budget där möjlighet ges för att på så
sätt få ut så mycket stöd till föreningarna som möjligt om förvaltningen identifierar
möjligheten inom ram.
Förvaltningen avser, i likhet med övriga regioner i landet, att ha en generös
inställning till redan beviljade och utbetalade bidrag, även de som varit destinerade till
inställda verksamheter. De ska inte per automatik behöva betalas tillbaka, vilket är
regeln enligt nu gällande villkor. Istället förs en dialog med varje enskild
bidragsmottagare kring möjligheten att betala tillbaka beviljade medel med avdrag för
redan uppkomna kostnader. Detta för att återbetalade pengar ska kunna göra nytta
någon annan stans.
Regeringen har avsatt 500 mkr för att stötta idrottsrörelsen i Sverige. Dessa medel
kommer att fördelas via Riksidrottsförbundet, utifrån riktlinjer som tagits fram.
Ett lokalt stödpaket kommer i beredningen att ha ambitionen att till största del följa
de riktlinjerna som Riksidrottsförbundet har tagit fram. Det här är vår utgångspunkt:
1. Föreningen eller förbundet ska vara anslutet till Region Gotlands föreningsregister
och verksamma inom fritidssidan.
2. Evenemang och verksamheter som skulle varit mellan 12 mars och 30 juni kan
kompenseras.
3. Faktiska kostnader för evenemang och verksamheter kan kompenseras.
4. Uteblivna publikintäkter och reducerat antal deltagare kan kompenseras.
5. Kompensationen som delas ut ska relateras till föreningens/förbundets totala
omsättning.
6. Löner och arvode ersätts inte.
7. Uteblivna pengar från sponsoravtal eller mediaavtal ersätts inte.
8. Förening/förbund kan inte få ersättning för samma sak från både Region
Gotlands och regeringens stödpaket.
9. Ju högre belopp som efterfrågas, desto större krav på verifikation och redovisning
till Region Gotland.
10. De som söker bidrag ska redovisa kostnadsbesparingar på grund av coronaviruset
för hela verksamheten.
Dessa riktlinjer kommer att följas samt ha som ingångvärde att även följa tre av
huvudprinciper som Riksidrottsförbundet även har tagit fram.
1. Solidaritetsprincipen, ett gemensamt ansvar för helheten och inte bara till enskild
förening.
2. Överlevnadskriteriet, se till att ideell verksamhet överlever.
3. Ekonomiskt stöd till barn och ungdomsidrott ska prioriteras.
På Gotland riskerar den nedstängda idrottsrörelsen slå hårt mot föreningarna på ön.
Det handlar till stor del om missade intäkter, både från inställda SM-slutspel till
kvalserier i olika idrotter. Men även till synes mindre evenemang påverkar enskilda
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föreningar stort, då det ibland handlar om en större del av intäkterna på årsbasis. För
att kunna möta den här utmaningen bland föreningarna behöver Region Gotland
öppna upp för ett stöd som kan sökas för att försöka möta i alla fall delar av de
tappade intäkterna från inställda evenemang. Samtidigt som intäkter minskar står
föreningar kvar med utgifter och verksamhet. I den ekvationen riskerar föreningar att
gå under, vi ser redan att permitteringar är på gång, vilket skulle vara ett hårt slag för
det gotländska föreningslivet, folkhälsan och ön i stort. Denna sektor kommer att
drabbas och förvaltningen behöver möjlighet att snabbt och så smidigt som möjligt
möta den initiala utmaningen. Det är en pågående och konstruktiv dialog och
samverkan med RF Sisu Gotland i frågan om kommer även att vara framöver, då RF
Sisu Gotland sitter på nätverk och kompetens inte minst i frågan om behovet bland
föreningarna.
Beskriv också om eventuella lagar, föreskrifter, riktlinjer och regler finns som
påverkar ärendet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att den situation som nu gäller är
exceptionell och att det således föreligger synnerliga skäl för tillfälliga extraordinära
åtgärder och stödinsatser från Region Gotland. Situationen för många aktörer inom
kultur- och fritidsområdet är kritiskt och stödåtgärder behöver kunna genomföras
med kort varsel.
Det finansiella utrymme som avses är redan avsatt i budget. Att antaga föreliggande
förslag till förändringar i bidragsregler samt att ge ansvarig avdelningschef för Kultur
och Fritid delegation att fatta beslut om stödåtgärder inom denna ram bedöms kunna
ge den flexibilitet och snabbhet som situationen kräver.
Förvaltningen finner dessutom stöd för dessa åtgärder för föreningslivet baserat på
SKR:s information som uttrycker att de statliga åtgärder som beslutats också är giltiga
för ”föreningslivet och andra ideella organisationer när de uppträder som
verksamhetsutövare eller hyresgäst” samt att dessa ”inte omfattas… av huvudregeln
om förbud mot att lämna individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare” i 2 kap.
8 § första stycket KL. Kommunen kan överväga att hantera utmaningarna för
föreningslivet i nuvarande situation genom de så kallade föreningsbidragen.”

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen

RS 2020/889

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

För det fall riksdagen beslutar att anta ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen och den lagen inte närmare anger vilken nämnd som ska svara för
fullgörandet av lagen, beslutar regionfullmäktige följande:
1. Miljö- och byggnämnden ska svara för fullgörandet av lagen och
2. om lagen skulle ange avgiftsfinansiering, att avgiftsuttag ska ske enligt
grunderna för taxan för Region Gotlands offentliga kontroll av livsmedel.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat regionstyrelseförvaltningen på
att ett brådskande lagförslag bereds i regeringskansliet. Det gäller en ny lag om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som föreslås träda ikraft redan den 1
juli 2020. SKR har med vissa synpunkter i allt väsentlig tillstyrkt förslaget. En synpunkt är att det inte av lagförslaget framgår vilken nämnd som skulle sköta det nya
tillsynsuppdraget. SKR har därför i sitt remissvar framfört att lagen bör utpeka den
nämnd som ansvarar för kommunens tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, i
annat fall krävs ett lokalt beslut om ansvarig nämnd i fullmäktige. En annan synpunkt
är att det nya åliggandet, som föreslås finansieras med statsbidrag, är underfinansierat.
Det är för närvarande oklart om vad som slutligen kommer att föreslås. Emellertid är
det sista fullmäktigesammanträdet före den 1 juli den 15 juni. Regionstyrelsen föreslås därför att med ett villkorat beslut ta höjd för att den nya lagen beslutas. Allt för
att under sommaren slippa oklarhet i ansvarsfrågor rörande smittskyddsåtgärder.
Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelsen informeras om ärendet ”En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen”.
Ordförande ställer proposition regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-27
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/
27 maj 2020

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

För det fall riksdagen beslutar att anta ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen och den lagen inte närmare anger vilken nämnd som ska svara
för fullgörandet av lagen, beslutar regionfullmäktige följande.
1. miljö- och byggnämnden ska svara för fullgörandet av lagen och
2. om lagen skulle ange avgiftsfinansiering, att avgiftsuttag ska ske enligt grunderna
för taxan för Region Gotlands offentliga kontroll av livsmedel.
Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat regionstyrelseförvaltningen på
att ett brådskande lagförslag bereds i regeringskansliet. Det gäller en ny lag om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som föreslås träda ikraft redan den
1 juli 2020.1 SKR har med vissa synpunkter i allt väsentlig tillstyrkt förslaget. 2 En
synpunkt är att det inte av lagförslaget framgår vilken nämnd som skulle sköta det
nya tillsynsuppdraget. SKR har därför i sitt remissvar framfört att lagen bör utpeka
den nämnd som ansvarar för kommunens tillsyn inom miljö- och
hälsoskyddsområdet, i annat fall krävs ett lokalt beslut om ansvarig nämnd i
fullmäktige. En annan synpunkt är att det nya åliggandet, som föreslås finansieras
med statsbidrag, är underfinansierat.
Det är för närvarande oklart om vad som slutligen kommer att föreslås. Emellertid är
det sista fullmäktigesammanträdet före den 1 juli den 15 juni. Regionstyrelsen
föreslås därför att med ett villkorat beslut ta höjd för att den nya lagen beslutas. Allt
för att under sommaren slippa oklarhet i ansvarsfrågor rörande smittskyddsåtgärder.
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Miljö- och byggnämnden, Smittskyddsläkaren
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/05/utkast-till-lagradsremiss-en-nylag-om-tillfalliga-smittskyddsatgarder-pa-serveringsstallen/
2 https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/nylagomsmittskyddparestaurangerkravermerresurser.33248.html
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Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 134

Ny strategi och handlingsplan för världsarvet
Hansestaden Visby

RS 2018/1111
AU § 123

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Strategidokument för världsarvet Hansestaden Visby godkänns.

Projektet Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby är i ett
slutskede och strategidokumentet är färdigställt med hänsyn till synpunkter som har
inkommit genom remissvaren efter att strategin skickats 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.
Remissvaren sammanställdes i en rapport och synpunkterna har beaktats i den
slutliga versionen av strategidokumentet.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att strategidelen av dokumentet strategi
och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby godkänns. Dokumentet
uppfyller världsarvskonventionens krav och riktlinjer, samt de förväntningar som den
nationella strategin för världsarvsarbetet har på förvaltningsplaner. Projektet har
genomförts föredömligt och är resultatet av en inkluderande och transparent dialogprocess. Alla remissvar har beaktats och remissrapporten visar hur olika synpunkter
vägts in i dokumentet.
Ärendet föredrogs för arbetsutskottet av Elene Negussie, världsarvssamordnare,
regionstyrelseförvaltningen. Eva Nypelius (C) föreslog att ändringar införs i strategin
och ärendet lämnades därför utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V) att Mål om
buffertzon skall ändras till att en sådan bör tas fram. Som konsekvens av ändringen
skall också text i andra stycket under 3.1.5 justeras till ursprungstextens lydelser.
Thomas Gustafson yrkar att mål 3.1.7 ska lyda enligt ursprunglig formulering: ”Sankt
Göran, Solberga kloster och Galgen inkluderas i världsarvet” och att stycke 3.1.5 ska
ha den ursprungliga lydelsen när det gäller Solberga m.m.
Ordförande ställer proposition på Filip Reinhags yrkande och regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
forts
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Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 134 forts
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Ordförande ställer proposition på Thomas Gustafsons yrkande och finner att det
avslås.
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (FI) instämmer i Filip Reinhags yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-30
Skickas till
Se lista i remissrapporten
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/1111
30 april 2020

Elene Negussie

Regionstyrelsen

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

•

Regionstyrelsen godkänner förslaget till slutlig version av strategidokumentet och
lämnar det vidare till regionfullmäktige för fastställande.

Sammanfattning

Projektet Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby är i ett slutskede
och strategidokumentet är färdigställt med hänsyn till synpunkter som har inkommit
genom remissvaren efter att strategin skickats 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.
Remissvaren sammanställdes i en rapport (bilaga 1) och synpunkterna har beaktats i
den slutliga versionen av strategidokumentet.
Ärendebeskrivning

En remissversion av strategidelen av dokumentet strategi och handlingsplan för världsarvet
Hansestaden Visby skickades på remiss efter Regionstyrelsens beslut den 28 januari
2020. En remisskonferens anordnades i Donnerska huset den 5 mars för att öppna
upp för frågor och diskussion kring remissversionen av strategin och för att bidra till
en så hög kvalitet som möjligt i remissvaren.
Remissvaren sammanställdes i en rapport (bilaga 1) som beskriver hur remissvaren
beaktats i den slutliga versionen av strategidokumentet. Totalt mottogs 28 remissvar
via Region Gotlands registratur. Konstruktiva och innehållsrika svar visar på ett stort
engagemang i processen och har gynnat den slutliga versionen av strategidokumentet.
Flera av kommentarerna i remissvaren är återkommande och handlar i huvudsak om
helheten, målen och strukturen. Det finns även kontraster i svaren som diskuteras i
slutsatserna. Överlag välkomnas strategin som ett välskrivet och väl genomarbetat
dokument med bred förankring, framtaget genom dialog och samverkan.
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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 visionen och strategin för världsarvet och som skickats på remiss. Del II
är en handlingsplan som följer strategins tematiska utformning med åtgärder och
aktiviteter som utgår från målen och ska uppdateras vartannat år. Det är viktigt att
båda delarna betraktas och används som ett sammanhängande dokument.
Handlingsplanen kommer att färdigställas under 2020 och är en överenskommelse
mellan olika aktörer med ansvar för olika delar av världsarvsarbetet. Dessa aktörer
samlas i världsarvsrådet som sammankallas av Region Gotland genom
världsarvssamordnaren. Specifika frågor i handlingsplanen som kräver politiska
beslut kommer att lyftas vid behov inom relevant politisk instans.
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. Strategin är resultatet av ett samarbete och samskapande mellan offentlig
sektor, privat näringsliv, akademi, civilsamhället och medborgare. Den är kopplad till
världsarvskonventionen, Agenda 2030, den nationella strategin för världsarvsarbetet
och övriga nyckeldokument.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att strategidelen av dokumentet strategi
och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby godkänns. Dokumentet
uppfyller världsarvskonventionens krav och riktlinjer, samt de förväntningar som den
nationella strategin för världsarvsarbetet har på förvaltningsplaner. Projektet har
genomförts föredömligt och är resultatet av en inkluderande och transparent
dialogprocess. Alla remissvar har beaktats och remissrapporten visar hur olika
synpunkter vägts in i dokumentet.
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 lista i remissrapporten (bilaga 1)
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Sammanfattning
Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby är ett styrdokument med det
övergripande målet om att bevara, använda och utveckla världsarvet i linje med
världsarvskonventionens krav och operationella riktlinjer. Dokumentet syftar även till att
använda världsarvet som en plattform för hållbar utveckling inom ramen för de globala
målen och Agenda 2030. Benämningen ”strategi och handlingsplan” motsvarar
”förvaltningsplan” i den nationella strategin för världsarbetet.
Dokumentet består av två sammanhängande delar. Del I utgör en långsiktig strategi för
världsarvet med tre kapitel och tillhörande bilagor. Del II är en handlingsplan som följer
strategins tematiska utformning med åtgärder och aktiviteter som utgår från målen och som
ska uppdateras med jämna mellanrum. Handlingsplanen är därmed en föränderlig plan som
bygger på överenskommelser och ansvarsfördelning mellan olika aktörer, såväl
myndigheter som privata ägare och ideella organisationer.
Strategidelen består av 40 mål: 4 övergripande mål och 36 tematiska mål (se tabell 1).
Visionen lyder: ”Hansestaden Visby - en resurs för Gotland med betydelse för hela
mänskligheten.”
De platser som upptagits på världsarvslistan har ett särskilt stort universellt värde (outstanding universal value) som ska garanteras skydd och vård för all framtid. Hansestaden Visby är
ett unikt exempel på en nordeuropeisk medeltida muromgärdad handelsstad med betydelse
för Hansans bildande och med en välbevarad och särskilt komplett stadsbild och
sammansättning av högkvalitativa historiska byggnadsverk. Tillsammans ger dessa delar
uttryck för en betydande mänsklig bosättning som fortfarande utgör en levande stad.
Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby utvecklades mellan 2018 och
2020 genom dialog och samverkan och utifrån nationella och internationella styrdokument
som beskriver hur världsarven ska tas om hand samt bidra till en hållbar
samhällsutveckling. Projektorganisationen bestod av en projektledare, en styrgrupp, en
projektgrupp och sju tematiska arbetsgrupper som formulerade förslag till mål och
åtgärder.
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Dokumentet vänder sig till en bred målgrupp men främst till de aktörer som är direkt
involverade i att bevara, använda och utveckla världsarvet. 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.
Hansestaden Visby förvaltas av flera olika aktörer som tillsammans utgör en samlad
organisation för världsarvet. Världsarvrådet är ett viktigt forum för samverkan, samråd,
informationsutbyte och samtal mellan olika aktörer som har en roll och ansvar i
världsarvsarbetet. Dess huvudsakliga roll är att säkerställa att världsarvsvärdet upprätthålls
och att målen i strategi och handlingsplan förverkligas.
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Tabell 1: Målmatris
Övergripande mål
Mål 1
Mål 2
Mål 3
Mål 4

Hansestaden Visbys världsarvsvärde beaktas i allt utvecklings-, förändrings- och planeringsarbete för
ett långsiktigt bevarande.
Hansestaden Visby är en livskraftig, hållbar, säker och attraktiv plats för boende, verksamma och
besökare året runt. Världsarvet utgör en resurs och drivkraft i regional utveckling.
Världsarvet används som plattform för hållbar utveckling utifrån Agenda 2030.
Aktiv kommunikation och kunskapsuppbyggnad skapar förståelse och engagemang för Hansestaden
Visby och världsarvskonventionen hos boende, verksamma och besökare.

Tematiska mål

Skydd, vård och förvaltning
Mål 3.1.1
Mål 3.1.2
Mål 3.1.3
Mål 3.1.4
Mål 3.1.5
Mål 3.1.6
Mål 3.1.7
Mål 3.1.8

Detaljplanen säkerställer ett heltäckande och långsiktigt bevarande av världsarvet.
Försiktighetsprincipen är vägledande där det råder tveksamheter kring åtgärder och ingreppens
påverkan på världsarvet. Arbeten utförs med respekt för originalet och genom användning av
traditionella metoder och material med rådgivning.
Visby fortlever som en bebodd historisk stad där vardagslivet är utgångspunkt för utvecklingen av
verksamheter och besöksnäring.
Ett långsiktigt bevarande av stadsmuren säkerställs genom ett statligt ansvarstagande i regional
samverkan.
Kyrkoruinerna bevaras och förvaltas långsiktigt och tillgängliggörs i största möjliga utsträckning.
Visby bibehåller sin autentiska siluett och stadsbild för upplevelsen av den historiska staden. Alla
tidsskikt i stadsmiljön så som byggnader, parker och gröna rum respekteras.
Världsarvets koppling till Sankt Göran, Solberga kloster och Galgen är tydlig.
Det finns en välfungerande förvaltningsorganisation som bygger på alla intressenters samverkan,
inklusive lokalsamhället, i världsarvsarbetet.

Livskraftig, hållbar stadskärna
Mål 3.2.1
Mål 3.2.2
Mål 3.2.3
Mål 3.2.4
Mål 3.2.5
Mål 3.2.6

Hansestaden Visby har välkomnande platser och stråk för alla och en stadskärna som är en förebild
utifrån mobilitet, tillgänglighet och transporter.
Biltrafiken minskar och begränsningar för tyngre fordonstrafik och markvibratorer finns inom
världsarvet.
En helhetssyn på stadens bevarande och utveckling gynnar en mångfaldig stadskärna med god balans
mellan olika funktioner, samhällsgrupper och ekosystem.
Visuella samband i staden stärks genom landskapsmetoder för identifiering och skydd av vyer och
siktlinjer.
Samtida bebyggelseutveckling sker i samklang med och med utgångspunkt i stadens kulturhistoriska
värden.
Balans råder mellan privat och offentligt ägda fastigheter i innerstaden för att värna om en
mångfunktionell innerstad.

Hållbar turism
Mål
Mål
Mål
Mål

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Det råder balans mellan användning av staden som besöksmål och livsmiljö.
Det finns en god praxis för besökare och värdskap för att bevara världsarvets kvaliteter.
Integrerad flödesplanering tar hänsyn till världsarvets kapacitet och förutsättningar.
Den lokala ekonomin gynnas och en modell utvecklas för att generera ekonomisk återbäring kopplat till
världsarvets bevarande.

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

Miljö, energi och klimat
Mål 3.4.1
Mål 3.4.2
Mål 3.4.3
Mål 3.4.4
Mål 3.4.5

Livsmiljö för boende och besökare är god och hälsosam avseende buller, luftkvalitet, grönområden och
infrastruktur.
Hansestaden Visby har en grön stadskärna med välmående parker, planteringar och trädgårdar, med
höga rekreativa kvaliteter och biologiska mångfald. Ekosystemtjänster är kända och nyttjas.
Världsarvet är motståndskraftigt mot effekter av klimatförändringar.
Stadens energisystem är långsiktigt hållbart och möjliggör omställning till ett fossilfritt samhälle.
Energieffektivisering i byggnadsbeståndet görs varsamt utan att byggnaderna förvanskas och deras
kulturvärden hotas.

Riskhantering och beredskap
Mål 3.5.1
Mål 3.5.2
Mål 3.5.3

Visby innerstad är en trygg och säker miljö för alla som bor, verkar och vistas i den.
Genom kontinuerlig riskanalys, god beredskap och ett bra förebyggande arbete, både avseende
snabba och långsiktiga förlopp, motverkas negativ påverkan och skada på världsarvet.
Genom samverkan mellan berörda aktörer före, under och efter händelser minskar olycksriskerna och
den gemensamma förmågan ökar.
5 (97)

Region Gotland

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
2020-2030

Mål 3.5.4

Risken för uppkomst och spridning av brand i Visby innerstad förebyggs och minskar.

Kommunikation och kunskapsuppbyggnad
Mål 3.6.1
Mål 3.6.2
Mål 3.6.3
Mål 3.6.4
Mål 3.6.5

Genom kommunikationsplanering och framtagandet av en kommunikationsplan ökar kunskapen om,
intresset och engagemanget för världsarvet.
Världsarvsstatusens anseende höjs och bidrar till att stärka Gotland internationellt.
Världsarvet Hansestaden Visby som varumärke uppdateras, förnyas och förtydligas som en integrerad
del av varumärket Gotland.
Visby har ett världsarvscenter som vänder sig till boende och besökare. Det är en mötesplats som
bidrar till ökad samverkan, kunskap, engagemang och deltagande i världsarvet.
Det pedagogiska arbetet med världsarvet i skolan stärks och säkerställs långsiktigt genom samarbete
mellan skola och världsarvsorganisation.

Innovation och digitalisering
Mål 3.7.1
Mål 3.7.2
Mål 3.7.3

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

Mål 3.7.4

Användningen av immersiva medier ökar för att bättre förmedla, bevaka och tillgängliggöra
världsarvet.
Digital dokumentation av världsarvet är öppen, tillgänglig och användbar för förmedling, forskning och
konservering.
Samarbete ökar med andra världsarv och aktörer inom områdena digitalisering och praktiskt arbete
med immersiva medier.
Sensorteknik nyttjas för bevakning av världsarvets skick.
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1 Inledning
Hansestaden Visby (Hanseatic Town of Visby) är ett världsarv och skyddas av konventionen
om skydd för världens kultur- och naturarv (”världsarvskonventionen”) som antogs av
Unescos generalkonferens 1972. Unesco, United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization är FN:s organisation som arbetar för att skapa fred genom internationellt
samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information. Genom att
bevara mänsklighetens gemensamma historia i dess mångfald skapas förutsättningar för
förståelse och tolerans.1
Synen på världsarv har utvecklats över tid, vilket återspeglas i konventionens operationella
riktlinjer som uppdateras med jämna mellanrum. Vikten av hållbar utveckling och att
världsarven bidrar till samhällsutveckling betonas alltmer och betydelsen av medborgarnas
engagemang har blivit tydligare. Världsarven tillhör oss alla. Just därför behöver de också
vara en arena för delaktighet och hållbarhet, såväl miljömässigt som socialt, ekonomiskt
och kulturellt. Detta inledande kapitel beskriver huvudsakligen vision, övergripande mål
och strategiska utgångspunkter för arbetet med Hansestaden Visby.
1.1 Bakgrund

Den 9 december 1995 upptogs Hansestaden Visby på Förenta Nationernas (FN)
världsarvslista och blev erkänt av Unesco som ett kulturarv värt att bevara för hela
mänsklighetens nutida och kommande generationer.
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Ett världsarv är ett geografiskt avgränsat kulturarv, naturarv, eller kombinerat kultur- och
naturarv som har ett särskilt stort universellt värde (outstanding universal value). Det kan vara
ett monument, miljöer eller större landskap som på unika sätt vittnar om jordens och
människans historia. Världsarven ska skyddas, bevaras, presenteras och föras vidare till
kommande generationer, vilket Visby åtog sig vid världsarvsutnämningen. Strategi och
handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby ger en långsiktig vision och åtgärder för
världsarvets omhändertagande.
Hansestaden Visby på Gotland 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, vallgravarna, gatunätet,
kyrkoruinerna, de medeltida byggnaderna och stadsbilden, det vill säga bilden av staden i
sin helhet. Staden är också ett exempel på en betydande mänsklig bosättning, en levande
stad som bevarats och vidareutvecklats genom anpassning till medeltidens form och
funktion. Den medeltida staden har bevarats och kompletterats med tydliga årsringar fram
till nutid.
Hansestaden Visby är en världsarvsstad och kräver ett särskilt förhållningssätt till
bevarande eftersom städer är dynamiska platser som förändras och anpassas till nya
omständigheter. Unescos rekommendation om det historiska urbana landskapet från 2011

1 Världsarvskonventionen bygger på FN:s fredstanke och Unescos budskap om att ”Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas
sinnen, måste försvaret av freden också byggas upp i människornas sinnen” (ur Unescos stadgar, 1954).
7 (97)

Region Gotland

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
2020-2030

förespråkar en helhetssyn på städers bevarande. Det urbana kulturarvet ska ses som en
grundläggande resurs i en hållbar samhällsutveckling för hela Gotland.

1.2 Syfte, användning och disposition

Enligt världsarvskonventionen ska alla världsarv ha en plan med en långsiktig vision och
åtgärder som visar på hur världsarven omhändertas. Världsarvsarbetet ska vara väl
förankrat i lokalsamhället.

Syfte

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby är ett styrdokument med det
övergripande målet att bevara, använda och utveckla världsarvet enligt
världsarvskonventionens krav och operationella riktlinjer, samt att synliggöra världsarvet
som en plattform för en hållbar samhällsutveckling inom ramen för de globala målen och
Agenda 2030. Den är resultatet av ett samskapande mellan aktörer från offentlig sektor,
näringsliv, akademi och civilsamhälle (se processbeskrivning i bilaga 4).
Benämningen ”strategi och handlingsplan” motsvarar begreppet ”förvaltningsplan” som
omnämns i den nationella strategin för världsarbetet och är anpassat för samhällsplanering
av en stad.2 I världsarvskonventionens operationella riktlinjer används begreppet
”management plan”, vilken beskrivs som obligatorisk för alla världsarv.3
Världsarvsarbetet handlar om att skapa en vision och konkreta åtgärder för världsarvets
långsiktiga bevarande. Strategi och handlingsplan för världsarvet består av två delar som
ska betraktas och används som ett sammanhängande dokument. Strategin (del I) utgör en
vision med målsättningar för världsarvet. Handlingsplanen (del II), som är en separat del,
följer strategins tematiska utformning med åtgärder och aktiviteter som utgår från målen. I
handlingsplanen beskrivs även ansvarsfördelning, samverkansmöjligheter, tidsram, budget
och resurser. Den är ett prioriteringsverktyg som ska uppdateras vartannat år.

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

Handlingsplanen är en överenskommelse mellan aktörer med ansvar för olika delar av
världsarvsarbetet. Dessa aktörer samlas genom representanter i världsarvsrådet och har ett
gemensamt ansvar att följa upp och säkerställa handlingsplanens genomförande.

Användning och målgrupper

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby vänder sig till en bred
målgrupp men främst till de aktörer som är direkt involverade i att bevara, använda och
utveckla världsarvet. Det handlar om tjänstepersoner, beslutsfattare och politiker vars

2 Riksantikvarieämbetet (2019) Nationell strategi för världsarvsarbetet – avrapportering av regeringsuppdraget att utarbeta en nationell
världsarvsstrategi, s. 71.
3 UNESCO (2019) Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, § 108.
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funktioner är kopplade till världsarvsarbetet, men även ideella och privata aktörer som
representerar innerstadens olika intressen. Dokumentet ska vara väl förankrat i
samhällsplaneringen och inom regional utveckling.
Att formulera en strategi och handlingsplan som vänder sig till en bred målgrupp är en
utmaning eftersom det handlar om att fånga upp centrala begrepp och detaljer samtidigt
som texten ska vara tillgänglig och lättförståelig. Framtagandet av en populärversion eller
motsvarande är viktigt för att möjliggöra bredare kommunikation och förankring.

Disposition

Det inledande kapitlet av strategidelen beskriver strategins syfte, vision och strategiska mål.
Här beskrivs även strategiska utgångspunkter samt nya frågor och utmaningar som
tillkommit i världsarvsarbetet.
Det andra kapitlet redogör för det särskilt stora universella värde som ligger till grund för
världsarvsutnämningen av Hansestaden Visby. Det handlar om världsarvets värdegrund,
skydd, förvaltning och processer för uppföljning av dess omhändertagande.
Det tredje kapitlet beskriver sju tematiska målområden med specifika mål som utgår från
de övergripande målen.
Bilagorna samlar fördjupad information om världsarvet, dess skydd och förvaltning,
processen för framtagandet av strategi och handlingsplan, offentliga fastigheter och kartor.

1.3 Vision och övergripande mål

Visionen och de övergripande målen för Hansestaden Visby handlar om att världsarvet ska
säkerställas långsiktigt och synliggöras som en värdeskapande grund för
samhällsutvecklingen på Gotland. Grunden för visionen och de övergripande målen
beskrivs i avsnittet om strategiska utgångspunkter.

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

Vision

Visionen lyder: Hansestaden Visby - en resurs för Gotland med betydelse för hela
mänskligheten.
Visionen innebär att 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 och därmed en resurs för Gotland med betydelse för
hela mänskligheten.
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Övergripande mål

De övergripande målen genomsyrar de tematiska målen i kapitel 3 och är ledstjärnor i
förverkligandet av visionen.

Övergripande mål
Mål 1
Mål 2
Mål 3
Mål 4

Hansestaden Visbys världsarvsvärde beaktas i allt utvecklings-, förändrings- och planeringsarbete för
ett långsiktigt bevarande.
Hansestaden Visby är en livskraftig, hållbar, säker och attraktiv plats för boende, verksamma och
besökare året runt. Världsarvet utgör en resurs och drivkraft i regional utveckling.
Världsarvet används som plattform för hållbar utveckling utifrån Agenda 2030.
Aktiv kommunikation och kunskapsuppbyggnad skapar förståelse och engagemang för Hansestaden
Visby och världsarvskonventionen hos boende, verksamma och besökare.

Målkonflikter

Världsarvsarbetet handlar alltmer om att koppla ihop mål om att bevara, använda och
utveckla världsarv inom ramen för Agenda 2030. Att de globala hållbarhetsmålen hänger
ihop och inte kan nås på bekostnad av andra samhällsmål visar på behovet av att hantera
olika typer av intressekonflikter i världsarvsarbetet. Exempelvis kan mål om minskad
klimatpåverkan och klimatanpassning utgöra hot för kulturvärden, varpå dessa åtgärder på
olika sätt behöver anpassas till världsarvsvärdet. Vidare kan konflikter uppstå i olika synsätt
på hur man ska bevara och utveckla en stad samt mellan bevarande och användning av
kultur- och naturresurser.
Samtidigt så visar Agenda 2030 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. Världsarvsarbetet handlar till stor del om att hitta tvärsektoriella
förhållningssätt och underlag för välgrundade beslut. Det handlar också om ett ständigt
fokus på uppfyllandet av världsarvskonventionen och de principiella synsätt på bevarande
som utvecklats över tid.

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

1.4 Strategiska utgångspunkter

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby har utvecklats utifrån
nationella och internationella styrdokument som beskriver hur världsarven ska tas om hand
samt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

1.4.1 Världsarvskonventionen

Världsarvslistan uppkom genom världsarvskonventionen som antogs av Unescos
generalkonferens i Paris 1972. Hittills har 193 länder undertecknat konventionen och
därmed åtagit sig att skydda världsarven inom sina områden samt att stödja värnandet om
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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 Örlogsstaden Karlskrona i söder. Över 1 100 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 världssamfundet 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 i världsarvsarbetet 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.4 Artikel 5 handlar om världsarvens funktion i
samhällslivet, vikten av kompetens och resurstillsättning inom de organisationer som
ansvarar för världsarven, samt kunskapsförsörjning i världsarvsarbetet.5 Även artikel 27
som handlar om kunskapsuppbyggnad och informationsinsatser är central i
världsarvsarbetet.6
Världsarvskonventionen har kopplingar till den internationella bevarandepraxis som
utvecklats av bland annat ICOMOS, International Council of Monuments and Sites, som är ett
rådgivande organ till Unesco, genom fastställandet av principer och normer för
kulturmiljövården. Dessa finns beskrivna i olika dokument, exempelvis
Venedigdokumentet som antogs 1964 (Venice Charter). Även Europarådet har tagit fram
riktlinjer för bevarandearbetet, exempelvis Faro konventionen som beskriver hur
kulturarvet kan utgöra en resurs för social- och ekonomisk hållbarhet.
Unesco har utvecklat flera normativa instrument med koppling till världsarvsarbetet.
Exempelvis finns konventionen om skydd av det immateriella kulturarvet, som antogs
2003, och konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar från
2005. Den internationella bevarandedoktrinen utgör en värdegrund och viktig
kunskapsresurs i världsarvsarbetet.

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

Operationella riktlinjer för implementering av världsarvskonventionen

Unescos världsarvskommitté har tagit fram operationella riktlinjerna för hur
världsarvskonvention ska implementeras. Riktlinjerna beskriver bland annat
världsarvsvärdets byggstenar (särskilt stort universellt värde) som definieras enligt särskilda
kriterier och begreppen 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.

4

UNESCO (1972) Unescos Konvention om Skydd för Världens Kultur- och Naturarv (svensk översättning av Svenska Unescorådet).

Riksantikvarieämbetet (2019) Nationell strategi för världsarvsarbetet – avrapportering av regeringsuppdraget att utarbeta en nationell
världsarvsstrategi, s. 77.
5

6

UNESCO (1972) artikel 27.
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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 fem strategiska mål

Utöver de operationella riktlinjerna har Unesco och världsarvskommittén tagit fram olika
normativa dokument för världsarvsarbetet. Budapestdeklarationen med dess fem
strategiska mål - även kallade de ”fem C:na” – är grundläggande i världsarvsarbetet:


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



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”.7

1.4.2 Nationell strategi för världsarvsarbetet

Riksantikvarieämbetet har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell strategi för
världsarvsarbetet för perioden 2020 till 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
världsarvskonventionen och tydliggör roller, ansvar och framtida inriktning i
världsarvsarbetet. Strategin ämnar till att lyfta statusen för de 15 världsarven i Sverige
genom ökad information, utökad samverkan och en tydligare organisation, samt att höja
ambitionen i världsarvsarbetet och att lyfta fram dess betydelse för samhällsutvecklingen.

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

Visionen för det nationella världsarvsarbetet är att ”världsarven visar vägen till en hållbar
och fredlig värld”.8
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;

7

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 91.

8

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 29.
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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.”9

Den nationella strategin beskriver ett antal utvecklingsområden. Dessa handlar i korthet
om: att ta tillvara på världsarvens potential och bidrag till samhällsutvecklingen; förbättrad
kunskap och kommunikation om världsarvsarbetet; förbättrad katastrofberedskap och
beredskap för klimatförändringar; utvecklat arbete med förvaltningsplaner; förbättrade
processer kring samråd och underlag vid planerad förändring i och i anslutning till
världsarv; tydligare organisation i världsarvsarbetet; och aktivt deltagande i internationella
samarbeten.10
Den nationella strategin för världsarvsarbetet har utgångspunkt i de nationella miljö- och
kulturpolitiska målen. 11 Målen för kulturmiljöarbetet handlar om att främja:


”Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och
utvecklas;



Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för
kulturmiljön;



Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning
och upplevelser, och;



En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i
samhällsutvecklingen.”12

Generationsmålet är det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken: ”att till nästa
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.13
Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby har utformats med hänsyn till
de övergripande målen och utvecklingsområdena i den nationella strategin för
världsarvsarbetet.

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

1.4.3 Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling

Sedan FN antog Agenda 2030 för hållbar utveckling år 2015 har världsarvsarbetet allt mer
kopplats till dess genomförande. Världsarv kan användas som en plattform för hållbar
utveckling med strategi och handlingsplanen som arena för konkreta mål, åtgärder och
exempel. I världsarvsarbetet lyfts miljömässiga (energieffektivisering, klimatanpassning),

9

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 7.

10

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 8.

11

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 100.

12

Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9 och rskr. 2012/13:273.

13

Sveriges miljömål, http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/, 16 juli 2019.
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ekonomiska (arbetstillfällen, fastighetsvärden), sociala (gentrifiering, delaktighet) och
kulturella (kulturmiljön, berättelser) aspekter 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
har kulturen allt oftare lyfts fram som en potentiell fjärde dimension av begreppet hållbar
utveckling.14 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.
Agenda 2030 omfattar 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”.15 Exempelvis återspeglas miljöaspekter i målen
om bevarande och hållbar användning av hav, och marina resurser (mål 14) samt skydd,
återställande och hållbar användning av markekosystem (mål 15).
Kulturarvets roll har specifikt byggts in i målet att göra städer och mänskliga bosättningar
inkluderande, säkra, elastiska och hållbara (mål 11). En viktig indikator inom målet är att
”stärka insatserna för att skydda och säkra världens kulturella och naturarv” (mål 11.4).

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

Men kulturarvsarbetet kan kopplas till flera andra mål. Exempelvis är jämställdhet (mål 5)
ett viktigt perspektiv som ska genomsyra kulturarvsarbetet. När det gäller turism
konstaterar FN:s världsturismorganisation (UNWTO) att mål 8, 12 och 14 är särskilt
relaterade.16 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).
Visionen för världsarvsarbetet kan kopplas till målet om ”fredliga och inkluderande
samhällen” (mål 16).

Figur 1.1 Agenda 2030 och de globala målen.

14 Kulturen som en fjärde dimension av hållbar utveckling har bland annat förespråkats av The United Cities and Local Governments, en
internationell sammanslutning av städer och kommunala organisationer.
15 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.
16

UNWTO (2019) “Tourism in the 2030 Agenda”, http://www2.unwto.org/content/tourism-2030-agenda, 16 July 2019.
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1.4.4 Unescos rekommendation om det historiska urbana landskapet

Synen på städers bevarande har utvecklats i det internationella arbetet och idag används
landskapsbegreppet alltmer i synen på bevarande av 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.17 Rekommendationen växte
fram utifrån en internationell debatt kring hur man ska förhålla sig till ny arkitektur och
utveckling i världsarvsstäder. Dessa 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 med 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
så att livskvaliteten och stadens miljö förbättras. I världsarvsstäder ska utveckling utgå från
världsarvsvärdet vilket kräver finess i samhällsplaneringen.
1.4.5 Världsarv – en resurs i regional utveckling

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

Världsarv har potential att bidra till regional utveckling och därmed är det viktigt att koppla
ihop världsarvsarbetet med det övergripande arbetet med både lokal och regional
utveckling.18 Till de huvudsakliga övergripande lokala och regionala styr- och
måldokumenten med tydlig koppling till strategi och handlingsplan för världsarvet
Hansestaden Visby hör regional utvecklingsstrategi, översiktsplan, fördjupad översiktsplan
och kulturplan. Utöver dessa finns flera andra viktiga strategier och dokument vilka
namnges i avsnittet litteratur och dokument.

Regional utvecklingsstrategi för Gotland

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska vara en samlad och sektorsövergripande
strategi för det regionala tillväxtarbetet och innehålla mål samt långsiktiga prioriteringar för
att nå en hållbar regional utveckling på Gotland. Det formella uppdraget kommer från
lagen om regionalt utvecklingsansvar som säger att den regionalt utvecklingsansvariga

17

Ahlberg (2013) Förord, Rekommendationen om det historiska urbana landskapet, Svenska Unescorådets skriftserie nr 1/2013.

18

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 36.
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aktören - Region Gotland - i samverkan med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, ska
ta fram en regional utvecklingsstrategi för Gotland.
Kulturarv och kulturmiljö är en resurs för en hållbar regional utveckling ur flera perspektiv.
En attraktiv region med utvecklade natur-, kultur- och kulturarvsresurser främjar den
regionala konkurrenskraften. Det ger en god livsmiljö för boende och företag samt en
spännande destination för besökare, vilket stärker attraktionskraften. Visbys status som
världsarv är en viktig resurs för hela Gotland, som bidrar till ökad förståelse för hur
samhället har utvecklats genom århundraden. En vital stadskärna utgörs av blandade
funktioner och användningssätt som möter olika samhällsgruppers behov. Världsarvets
särskilda miljö skapar jobb och sysselsättning inom flera områden som exempelvis
hantverk, byggnads- och kulturvård, kreativa näringar och besöksnäringen. För universitet
utgör världsarvet ett laboratorium för såväl undervisning som forskning. Världsarvsstatus
är fördelaktig för utbyte av internationella erfarenheter och kompetens, samt i
projektutlysningar.

Översiktsplan och fördjupad översiktsplanen för Visby

En översiktsplan och dess fördjupningar utgör viktiga ställningstaganden för Gotlands och
Visbys framtida utveckling utifrån plan- och bygglagen och bidrar till att uppfylla målen i
den regionala utvecklingsstrategin. Översiktsplanen omfattar hela Gotland och sätter ramar
för användning av både mark- och vattenområden. Genom denna fysiska planering görs
avvägningar mellan exploatering och bevarande, rumslig organisation av funktioner och
tekniska system, samt det fysiska byggandet och arkitektonisk utformning.19
Den fördjupade översiktsplanen utgör regionens ställningstagande för Visbys framtida
utveckling. Utgångspunkten i den fördjupade översiktsplanen är det överordnade målet om
en hållbar utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. I Hela Visby
understryks bevarandet av den medeltida stadskärnan som en självklarhet samt ambitionen
om att innerstaden ska harmoniera med staden utanför murarna.20
I samband med revidering av översiktsplanen för Gotland och översyn av den fördjupade
översiktsplanen för Visby är det är viktigt att målen i strategi och handlingsplan för
världsarvet harmonierar med nya planprocesser och utgör ett planeringsunderlag.

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

Kulturplan

Kulturplanens syfte är att bidra till att uppnå de nationella kulturpolitiska målen, som bland
annat lyfter värdet av att bevara, använda och utveckla ett levande kulturarv. Kulturplanen
är ett verktyg som ska stärka förutsättningarna för konsten och kulturen på Gotland och
som styr arbetet med att uppnå målen med regionens kulturpolitik och visar på

19

Gotlands kommun (2010) Bygg Gotland: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025.

20

Gotlands kommun (2009) HELA VISBY/ Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025.
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inriktningen av kulturutvecklingsarbetet på ön. Här lyfter kulturplanen särskilt fram tre
prioriterade områden: social hållbarhet, kulturskapandets villkor och kulturdriven tillväxt.21
Det övergripande målet för social hållbarhet är att kulturen används i ett tvärsektoriellt
samarbete som bygger broar mellan människor på Gotland och att alla människor ska ges
möjlighet att möta kultur. 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 handlar om vikten av
förutsättningar för kulturutövande, stimulerande mötesplatser och samverkan.
Fokusområdet kulturdriven tillväxt syftar till att främja kulturella och kreativa näringar på
Gotland, av vilka flera har sin verksamhetsgrund i kulturarvet.

1.5 Tidigare strategier, nya frågor och utmaningar

Två handlingsprogram har tidigare fastställts för Hansestaden Visby. Den senaste arbetades
fram i början av 2000-talet och fastställdes år 2003 av kommunfullmäktige. Dokumentet är
en bra grund för världsarvsarbetet och flera av målsättningarna kvarstår i den nya strategin.
Några exempel är att Hansestaden Visby bör ses i ett helhetsperspektiv, vikten av en
levande stad, att den välbevarade stadsmiljön bidrar till att skapa attraktionskraft samt
vikten av hållbar utveckling.22

Nya frågor och områden

Nya områden har tillkommit i världsarvsarbetet sedan 2003-års handlingsprogram för
Hansestaden Visby. Hållbar användning och immateriella aspekter av världsarvens
bevarande har blivit mer framträdande i de operationella riktlinjerna för
världsarvskonventionen och kopplingen till hållbar utveckling utifrån Agenda 2030. För
Visbys del är målet om en levande innerstad ännu mer aktuellt än tidigare. Unesco
efterfrågar dessutom att världsarven presenterar besöksstrategier och planer för hållbar
turism utifrån världsarvsperspektiv.

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

Ett annat område som tillkommit är riskhantering och beredskap, särskilt beredskap för
klimatanpassning. Klimatförändringar bedöms av Unesco som ett av de främsta hoten mot
världsarvens bevarande. Vidare har lokalsamhällenas roll i konventionens genomförande
stärkts och god kommunikation kring världsarv lyfts fram alltmer.

Utmaningar i Visby innerstad sedan föregående strategier

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

21

Region Gotland (2020) Kulturplan 2021-2024 (remissförslag).

22

Region Gotland (2003) Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet: Ett handlingsprogram med åtgärdsplan.
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sårbar. Privatisering, gentrifiering och ökat fokus på turism påverkar både den funktionella
mångfalden och den sociala balansen i staden.
År 2009 flyttade offentliga funktioner som Länsstyrelsen och Region Gotland från
stadskärnan och cirka 600 arbetsplatser försvann från innerstaden. Detta har förändrat
karaktären av stadskärnan som plats för offentlig förvaltning och service. Flera av de
offentligt ägda fastigheterna har sålts till privata aktörer och kontoren byggts om till hotell
och bostäder.
Enligt innerstadsinventeringen som genomfördes 1996 uppgick antalet hotell till ett tiotal
och idag är har antalet hotell med hotell- och pensionatstillstånd ökat till ungefär 40
stycken. 23 Det antal hotell som drivs utan tillstånd eller bygglov är idag okänt. Antalet
restauranger har också ökat sedan 1996, från cirka 30 jämfört med idag då antalet uppgår
till ett 60-tal. I dagsläget är det svårt att styra omvandlingen från kontor till tillfälligt boende
och det kan vara nödvändigt att framöver se över detaljplanen när det gäller
användningssätt för att få en bättre balans mellan olika funktioner.
Antalet folkbokförda i Visby innerstad har under 2000-talet legat konstant på ca 2950 men
har sedan 2010 minskat till cirka 2500, detta trots att antalet lägenheter ökat.24
Fastighetspriser och de starka säsongsskiftningarna innebär svårigheter för invånare att
etablera sig i Visby innerstad. Ett stor antal boenden hyrs ut under sommarveckorna, vilket
betyder att många hyresgäster endast kan bosätta sig tillfälligt och kanske inte upplever en
tillhörighet till staden vilket i sin tur påverkar den levande innerstaden.
Privatiseringen har lett till en förändrad ägandestruktur. År 1996 ingick 33 bebyggda
fastigheter i Region Gotlands fastighetsbestånd, jämfört med 12 år 2020. Av 1068
fastigheter i Visby innerstad ägs idag 159 fastigheter av företag. 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 mantalsskrivna är
fördelade på 578 fastigheter. På resterande 490 fastigheter är ingen folkbokförd. 25
Trycket på att utveckla fastigheter genom att förtäta, riva och bygga nytt har ökat. Här
gäller det att kanalisera den potential som ekonomiska resurser kan innebära genom att
tydliggöra världsarvets förutsättningar och stärka värdena istället för att urholka.

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

Den förväntade ökningen av framförallt dagsbesökare som kryssningskajen medför ställer
ökade krav på ramar och riktlinjer för hållbar turism. Uppskattningsvis kan antalet besökare
uppgå till 150 000 under en säsong, vilket kommer innebära en påfrestning på världsarvets
materiella såväl som immateriella attribut. Här kan lärdomar från andra världsarvstäder med
liknande förutsättningar vara speciellt betydelsefulla.
Efter ringmursraset 2012 finns en ny medvetenhet om risken för fler ras och vikten av
insatser för att minimera risken för olyckor samt att säkerställa underhållet för ringmuren
på lång sikt. 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 kan urholka de kulturhistoriska värden
som ligger till grund för världsarvsutnämningen.

23

Innerstadsinventeringen 1996, http://visinvent.gotland.se/

24

Skatteverket (2020) folkbokföringsregistret

25

Lantmäteriet (2020) fastighetsregistret
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2 Särskilt stort universellt värde – ”världsarvsvärde”
De platser som upptagits på Unescos världsarvslista har ett särskilt stort universellt värde outstanding universal value (OUV) på engelska - som ska garanteras skydd och vård för all
framtid. I enklare termer kan det beskrivas som ”världsarvsvärde”. Värdet mäts genom
särskilda kriterier, villkor om autenticitet och integritet, samt att det finns skydd och
förvaltning som säkerställer världsarvets bevarande. Dessa är alla viktiga beståndsdelar i
begreppet särskilt stort universellt värde (figur 2.1).
Hansestaden Visbys särskilt stora universella värde - eller ”världsarvsvärde” - grundar sig i
den text som fastställts av Unesco genom processen för en retroaktiv
världsarvsbeskrivning. Dokumentet presenterades vid världsarvsforum i Visby 2016 och
antogs av Unescos världsarvskommitté i Kraków 2017.26 Detta kapitel beskriver och
förklarar Hansestaden Visbys världsarvsvärde utifrån det fastställda dokumentet (se bilaga
1).

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

Figur 2.1: Särskilt stort universellt värde.

2.1 Hansestaden Visby – en världsarvsstad

Hansestaden Visby nominerades inom kategorin ”bebodd historisk stad” och utsågs av
Unescos världsarvskommitté som: ”Ett synnerligen framstående exempel på en
nordeuropeisk muromgärdad handelsstad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin

UNESCO (2017) Retroactive Statement of Outstanding Universal Value, Extract of the Decisions adopted by the World Heritage
Committee at its 41st session, Krakow, 2017.
26

19 (97)

Region Gotland

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
2020-2030

synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker denna
betydande mänskliga bosättning.”27
Visby ligger på Gotland, en ö cirka 100 km öster om det svenska fastlandet i Östersjön.
Den vikingatida bosättningen lokaliserades vid havet med en naturlig hamn, skyddad av
branta klippformationer. Gotländska köpmän utnyttjade den som en strategisk punkt i
handeln med länderna kring Östersjön. De slöt sig samman i en federation eller Hansa för
att skydda sina handelsposter. Vid 1100-talet hade Visby kommit att dominera denna
handel och alla kommersiella vägar genom Östersjön styrdes genom staden.
Visbys glansdagar under 1100- och 1200-talen ligger till grund för dagens världsarvsstatus.
Staden spelade en viktig roll i handelsförbundet Hansan och var en metropol i den
internationella handeln runt Östersjön. Medeltidens formspråk dominerar stadens skala och
utformning. Staden är därmed ett unikt exempel på en nordeuropeisk medeltida
muromgärdad handelsstad med betydelse för Hansans bildande och med en välbevarad och
särskilt komplett stadsbild och samling av framstående byggnadsverk. Stadslandskapet
speglar genom sin form och funktion en betydande mänsklig bosättning som fortfarande
utgör en levande stad.

2.1.1 Kriterier och attribut

Hansestaden Visby uppfyller kriterierna (iv) och (v) som beskrivs i
världsarvskonventionens operationella riktlinjer.28 Flera andra hansestäder har utnämnts
enligt kriterium (iv) men få är upptagna på världsarvslistan enligt kriterium (v). Attributen,
är de beståndsdelar eller kännetecken som tillsammans utgör världsarvsvärdet.

Kriterier

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

Kriterium (iv) handlar om ett utomordentligt exempel på en typ av byggnad, arkitektonisk
eller teknisk konstruktion eller landskap som illustrerar en speciell period eller perioder i
mänsklighetens historia. Kriterium (v) handlar om att en plats är ett utomordentligt
exempel på en traditionell mänsklig bosättning, mark- eller havsanvändning som är
representativ för en kultur som hotas av oåterkalleliga förändringar.

Kriterium (iv): byggnad och bebyggelsemiljö som illustrerar en speciell period i historien

”Hansestaden Visby är ett utomordentligt exempel på en nordeuropeisk muromgärdad stad
vars medeltida form och funktion från sent 1200-tal är anmärkningsvärt intakt som en av
de viktigaste Hansestäderna mellan 1161 och 1360. Detta återspeglas i den välbevarade
stadsmuren, gatunätet, kyrkoruinerna, de medeltida byggnaderna och stadslandskapet.”

27
28

Unescos motivering till utnämningen av Hansestaden Visby som världsarv, december 1995.
UNESCO (2019) § 77.
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Här handlar det främst om det medeltida arvet som lämnat tydliga spår och som
fortfarande präglar stadslandskapet.

Kriterium (v): traditionell mänsklig bosättning som hotas av oåterkalleliga förändringar

”Visby är ett karakteristiskt exempel på en traditionell mänsklig bosättning som har
bevarats och vidareutvecklats genom kontinuerlig anpassning till den medeltida stadens
form och funktion. Visby har överlevt som en bebodd stad trots socioekonomiska och
kulturella förändringar. Det har resulterat i ett stadslandskap där den medeltida
muromgärdade handelsstaden bevarats och kompletterats med tydliga årsringar fram till
nutid. Funktionell kontinuitet återspeglas genom att stadens historiska roll som residensoch stiftsstad består samt att det finns kommersiella funktioner och bostäder.”
Här handlar det om bebyggelseutvecklingen som resulterat i tydliga årsringar och genom ett
särskilt förhållningssätt till den medeltida staden. Det handlar också om en sårbarhet, både
avseende den levande staden och bebyggelsen.

Attribut

Till attributen som ska bevaras hör: stadsmuren och vallgravarna; infartsvägar och gatunät;
kyrkoruinerna, medeltida hus; trähusbebyggelsen och den övergripande stadsbilden.

Stadsmuren och vallgravarna

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

Stadsmuren och vallgravarna utgör tillsammans en försvarsanläggning. Stadsmuren - eller
”ringmuren” - byggdes av kalksten under 1200- och 1300-talen för att försvara staden och
handeln. Stadsmuren är drygt 3,4 km lång och hade ursprungligen 29 marktorn och 22
sadeltorn. Av dessa återstår idag 27 av marktornen och 9 sadeltorn. Kruttornet, ett vakttorn
som markerade det norra hamninloppet, byggdes cirka 1152.
De omgivande vallgravarna hör till försvarssystemet och är dessutom ett stenbrott från
vilket man bröt en del av kalkstenen för att bygga muren. Vallgravarna är en väsentlig del
av murens försvarssystem - att försvara staden genom sina svårforcerade gravar och höjder
samt genom sin obevuxna, öppna terräng. Den välbevarade öppenheten bidrar idag till
läsbarheten av stadslandskapets historiska utveckling, kontrasten mellan stad och land
under medeltiden. Idag är ”gravarna”, som de kallas lokalt, ett grönområde med gångvägar
och vackra vyer.

Infartsvägar och gatunät

Stadens infartsvägar går genom ringmursportar i norr, öster och söder, och leder från
klinten ner till hamnen. Vägarna kan dateras till vikingatiden och sträcker sig utanför
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världsarvets gränser. Flera av de övriga portarna i Ringmuren, exempelvis Skolporten, är av
senare datum än den medeltida staden och bidrar till den mångfald av tidsskikt som
utmärker.
Det medeltida gatunätet finns kvar både över och under mark. Stadsarkeologin ger belägg
för omfattande bebyggelselämningar, äldre gator som är belagda med stora kalkstensplattor
och ett sofistikerat vatten- och avloppssystem. Det finns en relativt outnyttjad potential att
synliggöra delvis framgrävda fornlämningar under mark, exempelvis latrinkammaren vid
Stora Torget.

Kyrkoruinerna

Det medeltida Visby hade fler kyrkor än någon annan stad i Sverige: 15 innanför murarna
och två utanför. Dessa byggnadsverk återspeglar flera tidsperioder med romanska och
gotiska karaktärsdrag, och de hade funktioner som församlings-, gilles-, kloster- och
sjukhuskyrkor. Många förföll när de övergavs under reformationen på 1530-talet. Endast
domkyrkan Sankta Maria, den tidigare tyska kyrkan, förblev intakt och är fortfarande i bruk
som domkyrka.
Inom världsarvet finns idag följande kyrkoruiner: Sankta Gertrud, Sankt Nicolai, Helge
And, Sankt Clemens, Sankt Olof, Drotten, Sankt Lars, Sankta Karin, Sankt Hans och Sankt
Per. Under mark finns resterna efter ryska kyrkan och Sankt Mikael. Sankt Göran med
lämningar av det medeltida hospitalet under mark samt Solberga kloster med kyrka (Mons
Solis) finns i nära anslutning till världsarvet utanför stadsmuren, den senare under mark.

Medeltida hus

Majoriteten av de medeltida stenhusen uppfördes som mäktiga packhus och magasin.
Resterna av över 200 packhus och köpmanshus, uppförda i romansk och gotisk stil, finns
bevarade. De medeltida packhusen tjänade som affärslokaler och varulager åt stadens
köpmän. Lägre bebyggelse i anslutning till packhusen tjänade som bostäder.

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

Trähusbebyggelsen

En stor mängd små trähus från 1700- och 1800-talen med skiftesverkskonstruktion –
”bulhus” – en teknik som härstammar från vikingatiden - finns bevarade. Den välbevarade
trähusbebyggelsen med ålderdomlig gatubild hittas främst i de östra delarna av staden uppe
på klinten och i området söderut där Visborgs slott var placerat samt i de norra delarna av
staden.
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Stadslandskapet

Stadens fysiska form och den övergripande stadsbilden är Visbys viktigaste egenskaper.
Stadsbilden, eller stadslandskapet, handlar om stadens form och funktion, om helheten.
Visby har en speciell topografi med dramatiska höjdskillnader som präglat stadens
utformning. ICOMOS utvärdering i samband med nomineringen av Hansestaden Visby
hänvisar till 1912 års stadsplan och stadslandskapets intakthet.29 Inspiration hämtades från
trädgårdsstadsidealet med många siktlinjer och öppna ytor mot stadsmuren bevarade.
Den medeltida staden har bevarats och kompletterats med tydliga årsringar fram till nutid.
Byggnadsordning för Visby innerstad identifierar fem karaktärsområden: medeltiden,
residensstaden, trästaden, borgarstaden och den moderna staden. Vikten av stadens
årsringar är kopplad till Visby som exempel på en betydande mänsklig bosättning som
överlevt och vidareutvecklats. Senare årsringar har påverkats av de tidigare och resulterat i
speciella miljöer. Exempelvis finns en koppling mellan odling i den medeltida staden och
utvecklingen av trädgårdar under 1800-talet och Botaniska trädgården. Funktionell
kontinuitet återspeglas genom att stadens historiska roll som residens- och stiftsstad består
samt genom dess funktioner som handels- och boendemiljö.

2.1.2 Autenticitet och integritet

Autenticitet handlar om att något är äkta och trovärdigt. När det handlar om en byggnad
eller annan form av kulturarv visar världsarvskonventionens operationella riktlinjer på olika
aspekter som ska tas hänsyn till i bedömningar om autenticitet i kulturmiljöer: form och
gestaltning, material, användning och funktioner, traditionella metoder, platsens
sammanhang, immateriella värden och platsens själ.30 Integritet handlar om att världsarvet
omfattar alla de attribut, eller kännetecken som bidrar till världsarvsvärdet och att de olika
delarna är i ett gott skick.31

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

Autenticitet

Visby är den bäst bevarade muromgärdade staden i Nordeuropa och exempel på ett befäst
handelscentrum. Staden är den mest kompletta av de tidiga Hansestäderna. Visbys
ursprungliga form, som kan upplevas i dess fysiska struktur och övergripande stadsbild, är
dess viktigaste kvalitet. Det kan utläsas i det oregelbundna gatumönstret och infartsvägarna
som löper från klinten till hamnen, några med ursprung i vikingatiden. Packhusen i
kalksten, som uppfördes under Visbys höjdpunkt som ett av Hansans handelscentrum, har
behållit sin dominans längs de tre huvudgatorna som löper parallellt med strandlinjen.
De medeltida byggnaderna är autentiska, vilket visas i dess utformning och storlek genom
den rektangulära planen, höjd och material. Senare bebyggelseutveckling har anpassats till
29
30
31

ICOMOS (1995) Hanseatic Town of Visby: Advisory Body Evaluation.
UNESCO (2019) § 79-82.
UNESCO (2019) § 87-89 och Riksantikvarieämbetet (2019) s. 25.
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den medeltida skalan och stadsplanen. Den gotländska kalkstensbrytningen och
traditionella kalkproduktion som används till puts- och murbruk är fortfarande aktiv och
spelar en avgörande roll när det gäller underhåll och bevarandet av äldre hantverk.
Stadsmuren är till största del intakt, och dess höga autenticitet är enastående. De
välbevarade vallgravarna och öppna ytor som omger staden innanför murarna bildar en
skiljezon som accentuerar kontrasten mellan den kompakta medeltida staden och den glesa
ytterstaden. Särskilt tydliga är de tre parallella vallgravarna längs den norra delen av muren.
Under 1900-talet tog stadsplaneringen intryck av trädgårdsstadsidealet vilket gjorde att
stora områden med öppna ytor sparades och en begränsning i byggnadshöjd och täthet
styrde utformningen av staden utanför murarna.
Trots att de medeltida kyrkorna förföll, och förlorade sin ursprungliga funktion, utgör
ruinerna ikoniska värdebärare av arkitektonisk och historisk betydelse som varit mer eller
mindre intakta sedan 1800-talet. Att domkyrkans (Sankta Maria) funktion som kyrka består
och att svenska kyrkan precis som under medeltiden äger betydelsefulla fastigheter bidrar
till stadens kontinuitet.
Den levande staden är också en viktig del av Hansestaden Visbys autenticitet. Medan Visby
förlorade sin funktion som en handelsmetropol under 1400-talet, speglas dess kontinuitet
som levande stad i funktioner som handel, kontor, bostäder, utbildning, kultur och turism.
Den senare är en viktig ”handelsvara” idag. Utflyttningen av flera offentliga myndigheter
till lokaler utanför stadsmuren har i viss grad förvandlat staden från en livlig
kontorsbaserad kärna till ett mer säsongsbetonat bostadsområde. Att Visby och Gotland är
ett attraktivt besöksmål med ekonomiskt starka fastighetsägare är både en tillgång och ett
hot mot bevarandet av denna miljö. Bevarande bygger ofta på att förändringar genomförs
varsamt och med respekt för originalet.

Integritet

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

Hansestaden Visby omfattar den medeltida staden innanför stadsmuren, de omgivande
vallgravarna och de öppna ytorna som omger den. Världsarvet är överlag i gott skick och
den medeltida stadsplanen är i stort sett intakt. Mindre delar av stadsmuren har rasat under
årens lopp. En sektion av muren rasade 2012 vilket resulterade i en framgångsrik
restaurering och ny kunskap om stadsmurens skick och bevarande.
Åtgärder som inte tar hänsyn till rådande riktlinjer för bevarande innebär en gradvis och
ackumulativ förändring av bebyggelsen som får en negativ påverkan på världsarvsvärdet
över tid. Det kan exempelvis handla om brister i användandet av traditionella metoder och
material, samt nya tillägg som ökar i antal och därmed förändrar stadsbilden.
Den historiska stadssiluettens visuella integritet är sårbar när staden expanderar och
utvecklas. Tendenser av en utveckling som leder till att världsarvet förlorar stadskärnans
funktioner och bristen på kunskap om traditionella hantverk hotar stadens funktionella
kontinuitet och byggnadsverk.
Vissa nyckelattribut är placerade utanför världsarvet: ruinerna av Sankt Göran och Solberga
kloster, den medeltida galgen på Galgberget, kalkstensbrott och infartsvägarna till den
medeltida staden.
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2.1.3 Världsarvets avgränsning

Hansestaden Visby omfattar den muromgärdade staden och dess närmaste omgivning med
vallgravar och öppna ytor som tillsammans utgör ett område på 105 hektar (figur 2.2).

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

Idag saknas en buffertzon för världsarvet. En sådan kan upprättas som ett extra skydd och
utpekat område inom vilket ett särskilt förhållningssätt säkerställer världsarvets bevarande
och upplevelsevärde. Detta beaktas i befintliga planer och förhållningssättet kan också
framgent säkerställas i planarbeten, till exempel i revideringar av fördjupad översiktsplan
och i nya detaljplaner (se kapitel 3.1).

Figur 2.2 Världsarvets avgränsning
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2.2 Skydd och förvaltning

Ett av villkoren som ställs vid utnämningen av världsarv är att det finns ett välfungerande
system för skydd och förvaltning, samt finansiella resurser, kunskap och kompetens.32
Enligt världsarvskonventionen ska ländernas egen lagstiftning tillämpas för att skydda
världsarven. Staten har gjort bedömningen att den svenska lagstiftningen är tillräcklig för
att skydda världsarv så länge den efterföljs på rätt sätt.33 Det här avsnittet beskriver
Hansestaden Visbys skydd och förvaltning samt redogör för roller, ansvar och
ägandestruktur.

2.2.1 Lagstadgat skydd

Hansestaden Visby skyddas främst genom kulturmiljölagen, miljöbalken och plan- och
bygglagen. Mer detaljerad information om lagarna finns i bilaga 2. Dessa lagar reglerar
bland annat användningen av mark- och vattenområden, planläggning och skyddet av
fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. Utöver dessa lagar finns flertalet
lagar och förordningar kopplat till de olika tematiska avsnitten så som klimatlagen och
lagen om skydd mot olyckor (se litteratur och dokument).

Fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen

Hela innerstaden inklusive dess närmsta omgivning av vallgravar, strandpromenaden och
almedalsparken innehåller kulturlager från förhistorisk och historisk tid och utgör ett
stadslager och skyddas som fornlämning. 34 Utöver detta skyddas stadsmuren,
kyrkoruinerna och flertalet andra lämningar som individuella fornlämningar.35

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

Fornlämningar skyddas genom kulturmiljölagen (2 kap.). Skyddet gäller för kända likväl
som icke kända fornlämningar. Det innebär att om en fornlämning upptäcks innehar den
samma skydd som en redan registrerad fornlämning. Det är alltid tillståndspliktigt att bygga
för eller övertäcka en fornlämning samt att göra ändringar, om- eller tillbyggnader vid eller
intill en fornlämning. I och med att Visby innerstad i sin helhet är en fornlämning krävs
alltid tillstånd vid markingrepp. Tillstånd krävs även i samband med till exempel skyltning,
belysning eller borttagande av desamma.
En byggnad, park, trädgård eller anläggning kan förklaras som byggnadsminne enligt
kulturmiljölagen (3 kap.). Det är det högsta skydd en byggnad kan få enligt svensk
lagstiftning. Det finns 257 byggnadsminnen i Visby innerstad och totalt 380 på Gotland.
Gotland är det län som har flest byggnadsminnen av alla län i Sverige. Till varje
byggnadsminne finns tillhörande skyddsföreskrifter som specificerar vilka delar av

32
33
34

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 63.
Riksantikvarieämbetet (2019) s. 57.
Fornlämning RAÄ-nr: Visby 107:1, L1976:5295.

Fornlämningar i Visby innerstad: 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).
35
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byggnaden som är skyddad. Skyddets omfattning varierar från byggnad till byggnad och det
är därför viktigt att fastighetsägare och/eller brukare av ett byggnadsminne är väl
införstådda med skyddsföreskrifternas innebörd.
Visby domkyrka (Sankta Maria) skyddas som kyrkligt kulturminne genom kulturmiljölagen
(kap. 4).
Tillståndspliktiga åtgärder enligt kulturmiljölagen beslutas av Länsstyrelsen som också är
tillsynsmyndighet. Åtgärderna kan även kräva bygglov som beslutas av Region Gotland.

Riksintresset Visby

Visby är sedan 1987 utpekat som riksintresse för kulturmiljövård enligt miljöbalken. Det
geografiska området för riksintresset för kulturmiljövård omfattar staden innanför murarna,
vallgravarna, strandgärdet och den inre hamnen (se bilaga 6). 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.
Motiveringen lyder: ”Unik tidigmedeltida muromgärdad stad, Östersjöhandelns ledande
metropol t.o.m. 1200talets slut. Hansans födelsestad som i planmönster och bebyggelse
ännu väl speglar handel, hantverk och sjöfart samt stadens förvaltningsfunktioner och
sociala förhållanden från medeltid fram till modern tid.”
Värdemotiven är: ”Medeltida gatunät och tomtstruktur i det centrala stadsområdet och ett
nät av infartsvägar utanför detta. Mariakyrkan, kyrkoruiner och medeltida stenhus.
Försvarstornet Kruttornet vid platsen för den medeltida hamnen samt ringmuren med
vallgravar och en obebyggd zon där utanför. Lämningar av Visborgs slott. Stadsbebyggelse
i sten och trä från 1600-1800talen. Småhusbebyggelse och bevarad planstruktur som under
1700- och 1800-talen växte fram på Klinten och utmed de gamla vägsträckningarna runt
det medeltida bebyggelseområdet. Parker och grönstråk. Institutionsbyggnader och annan
bebyggelse som hör samman med funktionen som residens- och domkyrkostad. Medeltida
kulturlager.”
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Uttrycket för riksintresset nämner bland annat det medeltida gatunätet, tomtstrukturen,
infartsvägarna, ringmuren med vallgravar och en obebyggd zon där utanför. Vidare lyfts
stadsbebyggelsen i sten och trä samt småhusbebyggelsen och den bevarade
planstrukturen.36
Vid planläggning och beslut om bygglov ska riksintressets värden beaktas. Länsstyrelsen
har stärkt skyddet för riksintresset genom ett förordnande som innebär att alla rivningslov i
innerstaden kan komma att överprövas av Länsstyrelsen. Det aktuella området omfattar
hela detaljplaneområdet för Visby innerstad.37

Riksantikvarieämbetet för kulturmiljövården, Gotlands län (I), https://www.raa.se/app/uploads/2019/09/I_riksintressen.pdf
Med hänvisning till skyddet av riksintresse för kulturmiljövård har länsstyrelsen beslutat att förordna (2018-11-19) att 11 kap 12 §
plan- och bygglagen ska tillämpas i fråga om miljö- och byggnadsnämndens beslut om rivningslov enligt plan- och bygglagen inom det
geografiska område som utgörs av riksintresse för kulturmiljövård Visby enligt beslut 1987 och 1997.
36
37
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Detaljplan för Visby innerstad och tillhörande byggnadsordning

Den gällande detaljplanen för Visby innerstad har till syfte att skydda innerstadens
kulturvärden. ”Genom denna detaljplan ska skapas förutsättningar för en utveckling som
kan ske i samklang med stadens 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”.38 Av planbestämmelserna för Visby innerstad framgår att hela planområdet
utgör en särskilt värdefull bebyggelsemiljö och omfattas av varsamhetskrav och
förvanskningsförbud enligt 8 kap. 13-14§§ plan- och bygglagen.39
Enligt gällande detaljplan 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. En utökad bygglovsplikt omfattar bland annat underhåll av byggnaders
exteriör, trädfällning samt mindre fasadändringar.
Till detaljplanen hör byggnadsordningen som ska användas för att underlätta tolkningen av
detaljplanens bestämmelser. I byggnadsordningen finns de karaktärsdrag och värden
preciserade som varsamhetskravet speciellt ska inriktas på. Medeltidsstaden (1100-1500);
Residensstaden (1500-1720); Trästaden 1720-1830; Borgarstaden (1830-1920); Den
moderna staden (1920-2010). Ett djupare resonemang kring detaljplanens betydelse för
bevarandet av världsarvet finns i bilaga 2.

2.2.2 Organisation för Hansestaden Visby

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

Världsarvets aktörer utgörs av en kedja som sträcker sig från internationell till lokal nivå (se
bilaga 3). De beslut som fattas på lokal nivå ska utgå från de villkor som utformas nationellt
och internationellt
Enligt den nationella strategin för världsarvsarbetet ska världsarven ha ett system för
förvaltningen. Hansestaden Visby förvaltas av flera 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.

38

Gotlands kommun (2010) Detaljplan för Visby Innerstad - Antagandehandling – 2009-10-28, s. 2-3.

39

Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 13-14 §§.
28 (97)

Region Gotland

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
2020-2030

Världsarvsrådet

Världsarvrådet är ett forum för samarbete mellan olika aktörer som har en roll och ansvar i
världsarvsarbetet på lokal och regional nivå. Enligt den nationella strategin är
världsarvsrådet ansvarigt för att ta fram en förvaltningsplan samt genom att bidra med
underlag i den periodiska rapporteringen till Unescos världsarvskommitté. 40
Hansestaden Visbys första världsarvsrådsmöte hölls den 12 oktober 2007 och samlade
representanter från Gotlands kommun, Länsstyrelsen i Gotlands län och Gotlands
museum. Ytterligare aktörer har knutits till rådet sedan dess. Världsarvsrådens
sammansättning bestäms på regional/lokal nivå och bör utgöras av representanter från
ansvariga aktörer men även aktörer som har en roll i att förvalta, använda och utveckla
världsarvet.
Världsarvsrådet för Hansestaden Visby utgörs idag av representanter från följande
organisationer: Region Gotland, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Statens
fastighetsverk, Gotlands Museum, Visby innerstadsförening, Hyresgästföreningen, Visby
Centrum, Fastighetsägarna, DBW:s innerstadsråd, Medeltidsveckan, Uppsala universitet
Campus Gotland och Gotlands förenade besöksnäring. Fler aktörer kan komma att bli
aktuella som medlemmar i rådet.
Den nationella strategin ger utrymme för världsarven att forma världsarvsarbetet utifrån
behov. Världsarvsrådet bör fortsatt eftersträva en representation från boende, näringslivet,
besöksnäringen, universitetet och andra aktörer och föreningar utifrån behov. En detaljerad
instruktion behöver tas fram som specificerar världsarvsrådets funktion, arbetssätt och
representation.
Enligt praxis sammankallar världsarvssamordnaren världsarvsrådet till fyra möten om året.
Regionstyrelsens ordförande eller motsvarande innehar ordförandeposten.

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

Världsarvssamordnare

Världsarvssamordnaren har 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 strategi och handlingsplan för världsarvet. Världsarvssamordnaren
är kontaktperson och representant för världsarvet och den övergripande
världsarvsförvaltningen.41
Tjänsten som världsarvssamordnare är idag placerad på Region Gotland.42
Världsarvssamordnaren sammankallar världsarvsrådet och världsarvsstudion inom Region
Gotland. För god samordning av världsarvet krävs stöd kring exempelvis kommunikation
och ett kansli som kan fungera som ett nav i världsarvsorganisationen.43

40
41
42
43

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 51.
Riksantikvarieämbetet (2019) s. 50-51.
Tjänsten inrättades på Region Gotland år 2005 vid dåvarande arkitektkontoret.
Sedan 2018 finns ett världsarvskontor i Donnerska huset vilket utgör en fysisk del av kanslifunktionen för Hansestaden Visby.
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Var funktionen som världsarvssamordnare är placerad varierar, en del
världsarvssamordnare finns på länsstyrelserna en del på kommunerna. Det finns utrymme
att anpassa detta utifrån behov. För Hansestaden Visby som har sitt främsta skydd genom
den antagna detaljplanen finns fördelar med att tjänsten som samordnare även
fortsättningsvis finns på Region Gotland. som även innefattar kommunens uppdrag och
därmed planmonopolet.

Världsarvsstudio

Inom Region Gotland bedrivs det aktiva världsarvsarbetet 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. 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.
I världsarvsstudion ingår världsarvssamordnaren, stadsarkitekten, regionantikvarien,
stadsträdgårdsmästare och en representant från fastighetsförvaltningen. Dessa utgör viktiga
kompetenser för världsarvsarbetet och för de delar av världsarvsarbetet som Region
Gotland som region och kommun ansvarar för. Världsarvsstudion kan utökas med flera
förvaltningsrepresentanter enligt behov och olika representanter kan bjudas in utifrån
tematiska arbetsområden.

Världsarvsforum

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

Världsarvsforum är tänkt som en arena för dialog och samverkan med allmänheten och
olika grupperingar i samhället i världsarvsarbetet. Det kan handla om större möten med en
bredare allmänhet men även 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.

2.2.3 Roller och ansvar

Myndigheterna har ett särskilt ansvar för världsarvet och Region Gotland och Länsstyrelsen
har ett delat ansvar i säkerställandet av världsarvsarbetet på lokal/regional nivå. Även andra
organisationer och aktörer spelar en viktig roll i världsravsarbetet varav flera är
representerade i världsarvsrådet.
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Region Gotland

Kommunerna har en central roll i världsarvsarvsarbetet som beslutsfattande myndighet och
i arbetet med samhällsplanering och samhällsutveckling på lokal nivå. Regionerna ansvarar
för tillväxtfrågor, besöksmålsutveckling och att göra konst och kultur tillgängligt på
regional nivå. Kommunernas och regionernas roll kopplat till världsarven varierar utifrån
lokala och regionala förutsättningar. Den nationella strategin lyfter att regionerna generellt
kan ta en större roll i fråga om världsarvens användande, utvecklande och bidrag till
samhällsutvecklingen och Agenda 2030. Genom planmonopolet är Region Gotlands
befogenheter inom samhällsplaneringen av stor betydelse för världsarvets bevarande.
Detaljplanen är ett viktigt verktyg i bevarandet och det är av stor vikt att detaljplanen
uppdateras efter behov för att uppnå dess syfte.44
Region Gotland har genom det kommunala och regionala uppdraget ett myndighetsansvar
för världsarvet utifrån samhällsplanering och regional utveckling. 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.
Den politiska organisationen består av regionstyrelsen, regionfullmäktige och nämnderna.
Här tas politiska beslut kring frågor som förvaltningarna bereder. De nämnder som främst
fattar beslut som berör världsarvsarbetet och världsarvets bevarande är miljö- och
byggnämnden och tekniska nämnden.
Teknikförvaltningen ansvarar för förvaltning och utveckling 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. 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, internationellt samarbete samt konst och
kultur tillgängligt på regional nivå.

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

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ansvarar för det statliga natur- och kulturmiljöarbetet på regional nivå utifrån
tillämplig lagstiftning, vilken bland annat omfattar tillstånd och tillsyn enligt
kulturmiljölagen.
Samtliga länsstyrelser med världsarv inom sina län har ett grunduppdrag som innefattar att
på regional nivå ha uppsikt i enlighet med miljöbalken (1998:808) och
hushållningsförordningen (1998:896). I de fall där det inte finns en fungerande förvaltning
har Länsstyrelsen ett ansvar att utse världsarvssamordnare och världsarvsråd samt vara
pådrivande i arbetet med förvaltningsplanerna så att de uppdateras och följs upp.
Länsstyrelsen har vidare ett ansvarar för återkommande uppföljning och återrapportering
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om världsarvet till Unesco genom Riksantikvarieämbetet.45 För Hansestaden Visby sker det
i samarbete med Region Gotland.
Länsstyrelsen fattar beslut enligt förordning (2010:112) om bidrag till förvaltning av
värdefulla kulturmiljöer. Bidraget kan lämnat till bland annat kulturhistorisk motiverade
kostnader vid vård av värdefulla kulturmiljöer så som byggnadsvårdsåtgärder, vård av
fornlämning samt till kunskapsunderlag och kunskapsprojekt.

Organisationer, ideella aktörer och nätverk

Världsarvets bevarande och förvaltning bygger på ett brett samarbete bland världsarvets
aktörer, såväl offentliga som privata. Hansestaden Visby har flertalet organisationer och
aktörer vars engagemang och delaktighet har stor betydelse för världsarvets bevarande
(dessa beskrivs i bilaga 3). Därutöver bör nämnas betydelsen av den enskildes engagemang
och delaktighet. Hansestaden Visby är - genom Region Gotland - medlem i olika nätverk
för världsarv på nationell och internationell nivå. Exempelvis är Hansestaden Visby
medlem i föreningen Världsarv i Sverige samt organisationen för världsarvstäder,
Organization of World Heritage Cities (se bilaga 3).

2.2.4 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.
Hansestaden Visby består av en blandning av offentliga och privata ägare. Majoriteten av
fastigheterna ägs privat. Offentligt ägda fastigheter är sammanställda i bilaga 5. Detta
fastighetsbestånd har minskat över tid genom avyttring och privatisering.

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

Riksantikvarieämbetet

Utöver ansvaret för världsarvsarbetet på nationell nivå har Riksantikvarieämbetet (RAÄ) en
särskild och unik roll i förhållande till Hansestaden Visby som förvaltare av stadsmuren,
som ägs av Region Gotland. Rollen i världsarvsrådet avgränsas till ansvaret för stadsmuren
och är skild från RAÄ:s roll som nationell myndighet för kulturarvsfrågor, såväl som rollen
som samordnare för det nationella världsarvsarbetet.

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
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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.
Staten äger och förvaltar genom SFV totalt 29 fastigheter i Visby innerstad. 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 lämnar årligen rapporter till SFV gällande
ruinernas status som Länsstyrelsen tar del av som tillsynsmyndighet.

Region Gotland

Region Gotland äger och förvaltar förutom park- och gatumark 14 fastigheter. Stadsmuren
och de flesta av dess torn ägs av Region Gotland men har traditionellt förvaltats av staten
genom Riksantikvarieämbetet. Gotlandshem AB äger och förvaltar åtta hyresfastigheter i
Visby innerstad. Region Gotlands parkförvaltning förvaltar även Botaniska trädgården som
ägs av Sällskapet DBW.

Privata organisationer och aktörer

Majoriteten av fastigheterna i Visby innerstad ägs av privata aktörer. Av 1068 fastigheter i
Visby innerstad ägs 159 fastigheter av företag och det finns 69 bostadsrättsföreningar. I
övrigt finns fastigheter som ägs av fastighetsbolag, stiftelser, föreningar, juridiska och
enskilda personer.
Svenska kyrkans byggnadsbestånd i Visby innerstad ägs och förvaltas främst genom Visby
domkyrkoförsamling och Prästlönetillgångarna i Visby stift. Den förra som ägare av Sankta
Maria domkyrka och domprostgården. Den senare som ägare av biskopsgården.
Föreningen Gotlands Fornvänner äger Fornsalens byggnader, Konstmuseets lokaler och
Gamla Residenset.

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

2.3 Uppföljning och bevakning

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har ett nationellt uppsiktsansvar för
världsarven i Sverige och ansvarar för både den periodiska rapporteringen och den reaktiva
bevakningen av världsarven till Unescos världsarvscenter. Världsarven bevakas inom ramen
för respektive myndighets ansvarsområde. På regional nivå har länsstyrelserna ett
uppsiktsansvar och är tillsyn- och tillståndsmyndighet.46 En kontinuerlig uppföljning och
uppdatering av strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby är en viktig
del i arbetet.
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2.3.1 Rapportering till Unesco

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. Den periodiska
rapporteringen äger rum vart sjätte år.
För Hansestaden Visbys del ansvarar Länsstyrelsen för återkommande uppföljning och
återrapportering om världsarvet till Unesco i samarbete med Region Gotland genom
världsarvssamordnaren. Världsarvsrådet ska samverka och bidra med underlag i den
periodiska rapporteringen så att rapporteringen om världsarvet blir komplett och väl
förankrad inom berörda organisationer.47 Riksantikvarieämbetet bidrar med stöd för att
kvalitetssäkra rapporteringen och rapporterar samlat in uppgifterna till Unescos
världsarvskommitté.48
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.

2.3.2 Anmälan av påverkan på världsarvet
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Unesco efterfrågar kontinuerlig bevakning av världsarvet. Händelser och åtgärder som kan
komma att skada världsarvet ska anmälas och rapporteras i god tid, exempelvis i samband
med inledande faser av planeringsprojekt. Vem som helst kan göra en anmälan om
påverkan enligt paragraf 172 av världsarvskonventionens operationella riktlinjer.
Myndigheter har en särskild skyldighet att informera om projekt som kan komma att
påverka världsarvet negativt. Anmälan ska göras innan beslut har tagits som kan vara svåra
att ändra och som därigenom försvårar världsarvsvärdets bevarande. 49
Länsstyrelsen och Region Gotland har ett gemensamt ansvar att bevaka och rapportera
förändringar som kan tänkas påverka världsarvet negativt. I samband med ett beviljat
rivningslov av bulhuset, år 2018, på fastigheten Visby Atterdag 6 och en planerad
omdaning av kvarteret informerade Region Gotland Länsstyrelsen och
Riksantikvarieämbetet eftersom sakkunnigas bedömningar visade på negativ påverkan på
världsarvet. Ärendet synliggjorde vikten av rutiner inom myndigheterna för anmälan av
påverkan på världsarvet och att dessa sker i tidigt planskede. Ett identifierat
utvecklingsområde i den nationella strategin för världsarvet är ”tydligare processer och
behov av samråd samt bra underlag vid planerad förändring i eller i anslutning till
världsarv” för tidig upptäckt av förändringar som kan ha negativ påverkan på världsarvet.50
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3 Tematiska områden och mål
Detta kapitel innehåller tematiska mål och en beskrivning av respektive målområde.
Åtgärderna som kopplas till målen presenteras i handlingsplanen (del II).

3.1 Skydd, vård och förvaltning
Mål - Skydd, vård och förvaltning
Mål 3.1.1
Mål 3.1.2
Mål 3.1.3
Mål 3.1.4
Mål 3.1.5
Mål 3.1.6
Mål 3.1.7
Mål 3.1.8

Detaljplanen säkerställer ett heltäckande och långsiktigt bevarande av världsarvet.
Försiktighetsprincipen är vägledande där det råder tveksamheter kring åtgärder och ingreppens
påverkan på världsarvet. Arbeten utförs med respekt för originalet och genom användning av
traditionella metoder och material med rådgivning.
Visby fortlever som en bebodd historisk stad där vardagslivet är utgångspunkt för utvecklingen av
verksamheter och besöksnäring.
Ett långsiktigt bevarande av stadsmuren säkerställs genom ett statligt ansvarstagande i regional
samverkan.
Kyrkoruinerna bevaras och förvaltas långsiktigt och tillgängliggörs i största möjliga utsträckning.
Visby bibehåller sin autentiska siluett och stadsbild för upplevelsen av den historiska staden. Alla
tidsskikt i stadsmiljön så som byggnader, parker och gröna rum respekteras.
Världsarvets koppling till Sankt Göran, Solberga kloster och Galgen är tydlig.
Det finns en välfungerande förvaltningsorganisation som bygger på alla intressenters samverkan,
inklusive lokalsamhället, i världsarvsarbetet.

I kapitel 2 om världsarvsvärdet beskrivs världsarvets attribut mer detaljerat och vilket
lagstiftat skydd som finns för världsarvet. I det här avsnittet beskrivs attributens förvaltning
samt de behov som identifierats för att säkerställa ett långsiktigt bevarande. Hansestaden
har genom historien utvecklats och förändrats med hänsyn till den medeltida staden. För
att möjliggöra framtida förändringar samt öka tillgänglighet och användning av världsarvet
behöver förhållningssätt och riktlinjer tydliggöras.

3.1.1 Stadsmuren och vallgravarna

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

Stadsmuren

Riksantikvarieämbetet har 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 skyddas och bevaras. Det beslutades att staten genom
Vitterhetsakademin skulle ha ett skötselansvar. Ansvaret för stadsmuren överfördes under
senare delen av 1900-talet till RAÄ. Stadsmuren är en nationell angelägenhet och staten har
ett samlat ansvar för att framför allt säkerställa tillsyn, underhåll och reparationer. I linje
med detta arbetar RAÄ med att ta fram en förvaltningsplan för att långsiktigt säkerställa
murens förvaltning och fortbestånd.
Förvaltnings- och ägandefrågan är viktig för stadsmurens långsiktiga bevarande. Frågan om
vem som ska äga och förvalta stadsmuren har diskuterats under en längre tid.
Riksantikvarieämbetet förespråkar ett fortsatt långsiktigt ansvarstagande från statens sida
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gällande förvaltningen av stadsmuren och ansvarar för en diskussion mellan de statliga
parterna och regionen i frågan. Frågan om Statens fastighetsverk ska ta över förvaltningen
av stadsmuren, likt de gjort för ruinerna, har lyfts. För att möjliggöra att stadsmuren ska
omhändertas av Statens fastighetsverk krävs dock medeltillförsel samt ett statligt ägande.
Stadsmuren är en del av stadens siluett och utgör ett dominant inslag i stadsbilden, vilket
ska respekteras i framtida utvecklingsprojekt. Upplevelsen av stadsmuren är viktig och ska
värnas om och respekteras. Den ska inte byggas för eller förminskas och befintliga
siktlinjer mot stadsmuren ska bevaras. Det gäller såväl synliga partier i stads- och gatubilden
innanför stadsmuren som siktlinjer och öppenheten utanför. 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 ska göras med
respekt och hänsyn tagen till upplevelsen av muren.

Vallgravarna

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.51
Vallgravarna är en del av den medeltida försvarsanläggningen men har därefter gestaltats.
Under slutet av 1800-talet tog Planteringsgillet initiativ till att anlägga en park i vallgravarna.
Delar av den parkanläggningen finns kvar idag och vallgravarna utgör fortsatt ett
strövområde samt ett viktigt grönområde. I och med Planteringsgillets arbete med att
gestalta vallgravarna finns träd och växter med värde för det biologiska kulturarvet.
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. En eftersatt skötsel riskerar att de öppna ytorna växer igen och att siktlinjerna mot
ringmuren försämras. Växtlighet kan dessutom orsaka skada på ringmurens murverk och
framförallt de yttre murverken. Ny- och tillbyggnader intill vallgravarna ska göras med stor
respekt för de kulturhistoriska och biologiska värdena, där öppenheten och siktlinjerna ska
värnas om.

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

3.1.2 Ruinerna

Ruinerna förvaltas av Statens fastighetsverk, medan Gotlands museum har ett
nyttjanderättsavtal med SFV fram till 2032. SFV och Gotlands museum samråder för att
säkerställa kvalitén och lämpligheten på vad som arrangeras i ruinerna.
Kyrkoruinerna används i varierad utsträckning. I vissa av ruinerna finns potential för ett
utökat användande och en bättre tillgång för allmänheten. Användning av ruinerna kan ses
som en del i att tillgängliggöra världsarvet för en bredare allmänhet. Det är emellertid
viktigt att det finns en balans mellan bevarande, användande och tillgänglighet, där

51

Pettersson, L (2010) Skötselplan Visby vallgravar, https://www.gotland.se/50896
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användandet inte påverkat ruinernas kulturhistoriska värde negativt. SFV arbetar långsiktigt
med att samtliga ruiner ska ha ett vårdprogram. Vårdprogrammen redovisar det
kulturhistoriska värdet och lämplig nivå på vården vilket är en förutsättning för att rätt vård
och underhållsarbete ska kunna genomföras. Utifrån detta ser SFV ett behov av att få en
bättre uppfattning om rasriskerna i de olika ruinerna för att kunna bedöma hur mycket
ruinerna tål och hur de kan användas samt vilka verksamheter som är lämpliga.
För de kyrkoruiner som används återkommande för olika evenemang, exempelvis Sankta
Karin, Sankt Hans/Sankt Per och Sankt Nicolai, bör en modell tas fram för årlig,
systematisk genomgång och redovisning av eventuellt slitage.

3.1.3 Stadslandskapet

Människor har bebott den plats som idag kallas Visby innerstad sedan urminnes tider. Den
bebodda staden är en viktig del av världsarvsvärdet (se avsnitt 3.2).
Stadens utveckling genom århundraden har lämnat sina spår med avläsbara årsringar i
bebyggelsen sedan vikingatiden och medeltiden. De bevarade årsringarna 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 bilaga 2).
Innerstadsinventeringen som genomfördes 1996-97 ligger till grund för uppgifter om
byggnadsår, uppförande och material med mera.
Befintliga byggnader intill eller sammanbyggda med stadsmuren eller ruinerna är uppförda
för så länge sedan att de har en hävdvunnen plats i stadsbilden. Den bevarade äldre
bebyggelsen i direkt anslutning till stadsmuren och ruinerna kan sägas vara en del av det
historiska bebyggelsemönstret och ett karaktärsdrag för världsarvet.

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

En del av stadslandskapet skyddas genom kulturmiljölagen, men det mest omfattande
skyddet säkras genom plan- och bygglagen och den antagna detaljplanen. I strategiarbetet
har detaljplanens betydelse för bevarandet lyfts. Detaljplanens syfte är att reglera såväl
bevarande som förändring inom ett avgränsat område. Den skapar förutsättningar för en
utveckling i samklang med stadens kulturvärden så att dessa inte skadas. Hänsyn ska tas till
att staden utvecklats under närmare tusen år. Det är viktigt att detaljplanen efterlevs och
den ska vara utformad så att oåterkalleliga ingrepp som skadar världsarvet inte tillåts.
3.1.4 Traditionella metoder och material

Vår tids insatser ska harmonisera och vara likvärdiga med den kvalité och ambition som
präglat framväxten av staden. Arbeten ska utföras med respekt för originalet och på ett
sådant sätt att omistliga värden inte går förlorade.
Det finns tillgång och kunskapsunderlag i ämnet, så som innerstadsinventeringen och
byggnadsordningen. Det behövs dock förutsättningar för kontinuerlig uppföljning av
uppgifter i exempelvis bebyggelseinventeringen men även vidareutveckling inom områden
som inte är lika dokumenterade så som den byggnadshistoriska kunskapen.
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Under strategins framtagande har förslag om certifiering av hantverkare lyfts, detta för att
säkra att åtgärder utförs med rätt metoder och material och med hänsyn till de
kulturhistoriska värdena. Detta har lyfts av såväl hantverkare specialiserade inom
byggnadsvård som fastighetsägare. Vidare har vikten av ett världsarvscenter framhållits för
att skapa förutsättningar för kunskapsspridning lyfts (se avsnitt 3.6).

3.1.5 Utvidgning av världsarvet och buffertzon

I den periodiska rapporteringen om Hansestaden Visby från 2013 konstaterades att
gränserna för världsarvet behöver tydliggöras.52 Världsarvets gränser fastställdes i den
retroaktiva värdebeskrivning år 2016 som även pekade på vikten av att inkludera Solberga
kloster, Sankt Göran och Galgen i världsarvet eftersom dessa har en tydlig koppling till
världsarvsvärdet. Att inkludera dessa tillför inget extra för platsernas skydd utöver vad
kulturmiljölagen redan ger, och deras värde för världsarvet kan belysas i information och
pedagogiskt arbete.

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

En buffertzon är ett instrument som syftar till att ge världsarvet ett extra skydd och vid nya
världsarvsnomineringar efterfrågar Unesco att en sådan identifieras.53 Det är viktigt att
myndigheternas förhållningssätt till Hansestaden Visby säkerställer att vidareutveckling av
staden i världsarvets närområde genomförs utan skada på världsarvet. En buffertzon ska
vara ett underlag med ett sofistikerat förhållningssätt för tillämpning vid exempelvis
exploatering och planläggning. Viktiga aspekter att ta hänsyn till är exempelvis
stadssiluetten, vyerna, siktlinjerna och upplevelsen av stadsmuren. Flera av dessa belyses
idag i den fördjupade översiktsplanen för Visby liksom i olika detaljplaner som finns
runtom världsarvet.

52
53

UNESCO (2013) Periodic report – second cycle, Section II Hanseatic Town of Visby, https://whc.unesco.org/en/list/731/documents/
UNESCO (2019) §103-107.
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3.2 Livskraftig, hållbar stadskärna
Mål - Livskraftig, hållbar stadskärna
Mål 3.2.1
Mål 3.2.2
Mål 3.2.3
Mål 3.2.4
Mål 3.2.5
Mål 3.2.6

Hansestaden Visby har välkomnande platser och stråk för alla och en stadskärna som är en förebild
utifrån mobilitet, tillgänglighet och transporter.
Biltrafiken minskar och begränsningar för tyngre fordonstrafik och markvibratorer finns inom
världsarvet.
En helhetssyn på stadens bevarande och utveckling gynnar en mångfaldig stadskärna med god balans
mellan olika funktioner, samhällsgrupper och ekosystem.
Visuella samband i staden stärks genom landskapsmetoder för identifiering och skydd av vyer och
siktlinjer.
Samtida bebyggelseutveckling sker i samklang med och med utgångspunkt i stadens kulturhistoriska
värden.
Balans råder mellan privat och offentligt ägda fastigheter i innerstaden för att värna om en
mångfunktionell innerstad.

En hållbar stadskärna är en mångfunktionell, livskraftig och tillgänglig stadskärna för alla
medborgare. Det är viktigt att innerstaden fortsätter att vara en livskraftig stadskärna. Att
Visby överlevt som en bebodd historisk stad utgör en del av världsarvsvärdet. Genom att
tillämpa ett historiskt urbant landskapsperspektiv i samhällsplanering kan de samlade
värdena tas till vara i stadsutvecklingen (se avsnitt 1.4.4).

3.2.1 Offentliga rum, trafik och mobilitet

Stadens offentliga rum ska utgöra 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 och för en levande innerstad.

Offentliga rum

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

De offentliga rummen (gaturum, stråk, grönområden, parker med mera) utgör en viktig
resurs för allmänheten och tillhör alla. Vid planering, utformning och anläggning av platser
och stråk likväl som grönområden ska hänsyn tas till platsens karaktär och världsarvets
kulturvärden. Utveckling och drift i området ska bevara värdena och förstärka stadsmiljöns
karaktär och identitet.
Förändringar i platsers utformning och anpassning till dagens behov ska utföras med
hänsyn tagen till platsens historia, karaktär och identitet. Utveckling av offentliga platser
och stråk bör ske inkluderande och i dialogform med medborgare, intressenter och aktörer.
Det 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. Platserna ska kunna användas av alla samt vara inkluderande och tillgängliga.
Klotter utgör ett stort problem och medför skadegörelse som leder till vantrivsel, otrygghet
och ekonomiska förluster.
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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. Almedalen, Botaniska trädgården, Palissaderna och
vallgravarna utgör särskilt viktiga gröna rum i staden som kräver god skötsel och
förvaltning.
Arbetet med 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.
Utemiljöprogrammet för Gotland innehåller en särskild del för Visby innerstad i vilket ett
skyltprogram för världsarvet ingår. Förvaltning, ansvar och riktlinjer för världsarvsskyltar
beskrivs mer under avsnitt 3.6 (kommunikation och kunskapsuppbyggnad).

Offentlig konst

I Visby innerstad finns 14 utomhuskonstverk som ingår i Region Gotlands konstsamling.
Gotlands Museum har uppdraget att vårda, hantera och tillgängliggöra dessa. Det finns fler
intressanta utomhuskonstverk utöver dessa i privat ägo.
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. Konsten i världsarvsstaden kan användas som en källa
till kunskap för meningsfulla möten mellan människa och konstverk. Den offentliga
konsten spelar en viktig roll i samhället och är identitetsskapande varför det är av betydelse
att konsten förvaltas och vårdas. I arbetet med den offentliga konsten ska en jämn
könsfördelning eftersträvas.
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.

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

Trafik och parkering

Trafikmiljön i världsarvet bör kontinuerligt förbättras utifrån ett miljö- och
bevarandeperspektiv samt de oskyddade trafikanternas villkor, det vill säga de som går,
cyklar eller åker moped och särskilt de barn som lever och vistas i innerstaden.
Mindre transportfordon, exempelvis sopbilar, används i dag till viss del i Visby innerstad,
dock förekommer en betydande mängd tyngre transporterna som orsakar skador på
bebyggelsen, exempelvis vibrationsskador, påkörningsskador och sättningsskador. Tidigare
begränsning av leveranstransportstider har inte visat sig fungera. Problematiken kvarstår
och arbetet med att hitta en lösning bör prioriteras.
Även biltrafiken upplevs som störande för boenden och aktörer i världsarvet. Det finns en
problematik med genomfartstrafik och en hög grad trafik nattetid. Trafikmätningar
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genomförs under sommarperioden för att en jämförelse ska kunna göras från år till år.
Trafikmätningar kan möjligen göras under en längre period och resultatet behöver följas
upp för att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas.
Parkeringsmöjligheterna i innerstaden och dess närhet tenderar att minska, bland annat till
följd av att tidigare parkeringsytor tas i anspråk för exploateringar. Ökningen av ny
exploateringar i Visby innerstad 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 anger att nya parkeringsplatser primärt ska förläggas till
kvartersmark, och att parkeringsplaneringen ska ske på sådant sätt att hållbara transportsätt
uppmuntras.54
Betydelsen av busstationen vid Kung Magnus väg har ökat efter ombyggnad 2015 och det
finns idag exempelvis bussförbindelse mellan hamnterminalen och busstationen.
Avsaknaden av kollektivtrafik genom innerstaden är en viktig fråga utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv.

Framkomlighet och tillgänglighet

Visby är en medeltida stad där den fysiska tillgängligheten i vissa fall är begränsad.
Höjdskillnaderna i innerstaden begränsar tillgängligheten för till exempel 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. Målkonflikten mellan varsamhetskraven och krav på fysisk tillgänglighet
måste anpassas till stadsrummet samt till byggnadernas kulturvärde och karaktär. Ofta kan
förbättringar göras både funktionella och estetiskt tilltalande.

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

Plan- och bygglagen ställer krav på ökad tillgänglighet dels i publika lokaler och dels på
allmänna platser. Förbättringskraven gäller både rörelse- och orienteringshinder. Exempel
på att avhjälpa 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, byta ut handtag och vred, till mer greppvänliga handtag. Ramper är exempel på
installationer som kan ha en negativ inverkan på gatubilden och gatumark kan inte
arrenderas ut för att kunna uppföra ramper. I historiska miljöer så som Visby innerstad är
standardlösningar inte alltid lämplig utan kreativa lösningar behöver tas fram anpassade
utifrån kulturmiljöns förutsättningar.
Samtidigt som begränsningar av trafik och tyngre fordon behövs i innerstaden måste det
finnas framkomlighet för utryckningsfordon och räddningspersonal, boende och
verksamma.

54

Region Gotland (2018) Parkeringsstrategi Gotland.
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3.2.2 Planering och stadsutveckling

Tillämpning av ett historiskt urbant landskapsperspektiv innebär att Hansestaden Visby
som historisk stadskärna behöver förstås som en del av ett större stadssammanhang
Förändringar kräver varsam hantering och kunskap om kultur- och naturvärden (se avsnitt
1.4.4).

Stadsplanering

Ett historiskt urbant landskapsperspektiv beskriver betydelsen av att planera i samklang
med helheten och utifrån samspelet mellan olika komponenter med koppling till stadens
historiska framväxt och med hänsyn till platsens topografi, 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.
Dessa områden ska utvecklas genom en tydlig medvetenhet av världsarvsvärdet och i nära
samarbete med aktörer inom världsarvsförvaltningen.
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.”55 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
världsarvsvärdet.

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

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. En kommande översyn av detaljplanen
bör utvärdera hur väl detaljplanens bestämmelser, byggnadsordning och tillämpning av
dessa svarat mot planens syfte.
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 världsarvsvärdet. En kulturkonsekvensbedömning
(HIA, heritage impact assessement) bör fungera som beslutsunderlag vid större etableringar och
markanvändningsförändringar (storlek, höjd, belägenhet och omfattning) inom framtida
föreslaget område och ska tas fram av en oberoende konsult med dokumenterad erfarenhet
av verktyget.56 En HIA togs fram för Hansestaden Visby år 2016 för att utvärdera påverkan

55

Gotlands kommun (2010) Fördjupad översiktsplan Hela Visby.

56

ICOMOS (2011) ICOMOS Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties.
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på världsarvet, både positiv och negativ, utifrån förslag till ny bebyggelse och
markanvändning.57

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 världsarvet för all framtid, samtidigt som bevarandet behöver ske i takt med
en föränderlig utveckling och med att nya behov och förhållningssätt uppstår.
Syftet med begreppet bevarandeledd utveckling är att bredda synen på vad utveckling
innebär och att lyfta fram bevarandet av kultur- och naturvärden som en viktig
utgångspunkt i all vidareutveckling. 58 För att begreppet ska få betydelse i praktiken och i
planeringsprocessen behövs verktyg för bedömning av hur förändringar påverkar dessa
värden och formulering av kritiska gränser för förändringar och exploatering.

3.2.3 Hållbar användning

Världsarvskonventionens operationella 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.59 För Hansestaden Visby handlar det till stor del
om att slå vakt om en balans mellan användning av staden som plats för besökare och som
livsmiljö året om för boende och verksamma.

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

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. Det handlar exempelvis om
service, bostäder, skolor, kontor, kultur, förvaltning, handel och övrigt näringsliv,
mötesplatser och vackra parker och promenadstråk. 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.

Världsarvet Hansestaden Visby Heritage Impact Assessment för Östercentrum, Aktivitetspark Murgrönan, Kvarteret Järnvägen och
Södertorg. Rapport framtagen av Katri Lisitzin på uppdrag av Region Gotland. Rev. 2015-12-14/2016-01-27.

57

58

Jämför med begreppen ”conservation-led regeneration” och ”heritage-led development” på engelska.

59

UNESCO (2019) Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, § 119.
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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. 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.

Kulturen – en viktig del av staden

Hansestaden Visby innehåller en mängd kulturella platser och företeelser som ger staden liv
och påvisar kreativitet och kulturell medvetenhet. Här finns exempelvis tre internationella
konstnärsresidens: Östersjöns författar- och översättarcentrum (Baltic Centre for Writers and
Translators); Visby internationella tonsättarcentrum (Visby International Centre for Composers)
och Baltic Art Centre (BAC).60
Vidare har två av Gotlands tre stora regionala kulturinstitutioner sitt säte i innerstaden:
länsteatern och Gotlands museum, inklusive Gotlands konstmuseum. Den tredje stora
kulturinstitutionen, Gotlandsmusiken, har inte sitt säte i innerstaden men erbjuder ett stort
antal konserter på Wisby Strand, Almedalsscenen och på mindre scener över hela ön.
Även Sankt Nicolai - ”Kultudralen” - utgör en viktig kulturarena och är ett exempel på hur
en ruin kan anpassas för ökad användning. Gotlands Kulturrum etablerades år 2020 som
ett center för kulturella och kreativa näringar efter att Kulturskolan flyttade ut ur sina
tidigare lokaler i kvarter Ankaret. Säkrandet av fastighetens användning för kulturella
ändamål uppfylldes genom fortsatt offentligt ägande vilket bidrar till målet om en
mångfaldig stadskärna året om.

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

Social hållbarhet

En socialt hållbar stadsutveckling motverkar segregation och främjar integration.
Hansestaden Visby ska vara en trygg och öppen plats för alla. Det finns starka tendenser i
Visby liksom i flera andra städer att gentrifieringsprocesser påverkar stadskärnor negativt.61
Världsarvet är starkt präglad av en säsongskaraktär vilket gör staden som levande organism
ännu mer känslig när servicefunktioner förloras till förmån för hotell och fritidsboende.
Viktiga frågor att ta ställning till är hur gentrifiering kan motverkas och hur permanent
boende säkras.

60 Östersjöns författar- och översättarcentrum 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 bygga broar mellan olika
språk och kulturer.
61 Gentrifiering handlar om 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.
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Venedig är ett exempel på en världsarvsstad som ofta beskrivs som ett ohållbart exempel.
Där har en vacker miljö men höga fastighetspriser och ökad turism lett till att staden
förlorat sin relevans för en stor del 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 livsmiljö.

Balans mellan privat och det allmänna

En balans i ägostrukturen i stadskärnan ger bättre förutsättningar att på sikt behålla den
attraktionskraft som en livskraftig och hållbar stadskärna utgör. Region Gotland äger och
förvaltar ett litet antal fastigheter i Visby innerstad vilka tillsammans med fastigheter i
statlig ägo utgör det offentliga fastighetsbeståndet i stadskärnan (se bilaga 5). Gotlandshem
är ett allmännyttigt bostadsföretag ägt av Region Gotland som förvaltar allmännyttiga
bostäder. En god balans mellan de allmännyttiga och privata hyresrätterna är viktig för
social mångfald och en levande innerstad med året-runt boende.

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

Genom fortsatt ägande av fastigheter i världsarvet kan Region Gotland och andra
offentliga aktörer stimulera en positiv hållbar utveckling i innerstaden samt skapa
motståndskraft mot gentrifiering och begränsad markanvändningsspecialisering i
innerstaden. Andra världsarvsstäder och historiska stadskärnor brottas med liknande
problem, och där finns en stor möjlighet för Visby att bli ett vägledande exempel. Det finns
ett behov av att utvärdera strategiskt viktiga fastigheter i offentlig ägo inom världsarvet,
samt genomföra konsekvensanalyser om dessa övervägs att privatiseras. En viktig fråga att
förhålla sig till är hur världsarvet som mångfunktionell och diversifierad stadskärna
påverkas vid långtgående privatisering av det offentligt ägda fastighetsbeståndet.
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3.3 Hållbar turism
Mål - Hållbar turism
Mål
Mål
Mål
Mål

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Det råder balans mellan användning av staden som besöksmål och livsmiljö.
Det finns en god praxis för besökare och värdskap för att bevara världsarvets kvaliteter.
Integrerad flödesplanering tar hänsyn till världsarvets kapacitet och förutsättningar.
Den lokala ekonomin gynnas och en modell utvecklas för att generera ekonomisk återbäring kopplat till
världsarvets bevarande.

Besöksnäringen är en viktig del av det gotländska näringslivet och har en stor betydelse för
tillväxt och sysselsättning. Gotland är ett attraktivt resmål och lockar årligen över en miljon
besökare. Öns unika natur, kultur och kulturarv är viktiga reseanledningar. Samtidigt finns
utmaningar att lösa kring turismens påverkan på klimat och att minimera slitage på
kulturmiljön.
Turismen och besöksnäringen behöver utvecklas på ett hållbart sätt som tar hänsyn till alla
tre hållbarhetsdimensioner, ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Samarbete med
kryssningsindustrin och med Cruise Baltic, ett regionalt nätverk i Baltikum som kopplar
samman 29 kryssningsdestinationer, är betydelsefullt. Hansestaden Visby bidrog till Cruise
Baltics hållbarhetsmanifest som presenterades i Köpenhamn i april 2019.62
Värnandet av kulturresurser, naturresurser, en levande stadsmiljö och sociala aspekter, samt
hållbar ekonomisk tillväxt är viktiga indikatorer för hållbar turism. Långsiktigt
förankringsarbete mellan turism- och kulturarvssektorer är avgörande, likaså samarbete
med universitet och utbildningsprogram inom kulturmiljövård och hållbar
destinationsutveckling. Unescos metodmaterial för hållbar turism är en viktig utgångspunkt
i arbetet och viktiga principer behöver analyseras genom tätt samarbete mellan kulturarvsoch besöksnäringskompetenser.63

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

3.3.1 Besökare och värdskap

Formulerandet av en god praxis 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
viktigt att skapa ett ambassadörskap och en känsla av stolthet och ansvar bland lokala
invånare och företag.

Cruise Baltic (2019) Cruise Baltic Sustainability Manifesto, https://api.cruisebaltic.com/media/6015/cruise-baltic-sustainabilitymanifesto_website.pdf , 17 July 2019.
62

63

UNESCO World Heritage Sustainable Tourism Toolkit, http://whc.unesco.org/sustainabletourismtoolkit/how-use-guide
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3.3.2 Kapaciteter och rörelsemönster

Att fastställa kapacitetsomfång, att påverka flöden av besökare och att lära sig av andra
urbana destinationer är avgörande för att uppnå hållbar turism i samklang med en levande
världsarvsstad. Syftet med att kartlägga kapaciteter är att uppnå optimala förutsättningar för
hållbar turism inom världsarvet i framtiden. Bedömningar behövs för att undersöka
kapaciteten för specifika besöksmål inom världsarvet som exempelvis Domkyrkan och
vissa ruiner. 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. Det behövs
evidensbaserad forskning som visar på indikatorer över brytpunkter.
Angående flöden av besökare är det viktigt 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.

3.3.3 De boende och den lokala ekonomin

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

Lokalbefolkningens engagemang och välmående är avgörande och planering av turism
behöver göras i nära samarbete med lokalsamhällets olika aktörer. Att uppnå lokala
ekonomiska mervärden för företagare och näringsliv är centralt. 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” för frivilliga bidrag till bevarandet av
exempelvis stadsmuren och ruinerna. Detta kan skapa medvetenhet och engagemang hos
besökaren som i sin tur blir delaktig i världsarvets bevarande.
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3.4 Miljö, klimat och energi
Mål - Miljö, energi och klimat
Mål 3.4.1
Mål 3.4.2
Mål 3.4.3
Mål 3.4.4
Mål 3.4.5

Livsmiljö för boende och besökare är god och hälsosam avseende buller, luftkvalitet, grönområden och
infrastruktur.
Hansestaden Visby har en grön stadskärna med välmående parker, planteringar och trädgårdar, med
höga rekreativa kvaliteter och biologiska mångfald. Ekosystemtjänster är kända och nyttjas.
Världsarvet är motståndskraftigt mot effekter av klimatförändringar.
Stadens energisystem är långsiktigt hållbart och möjliggör omställning till ett fossilfritt samhälle.
Energieffektivisering i byggnadsbeståndet görs varsamt utan att byggnaderna förvanskas och deras
kulturvärden hotas.

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.

3.4.1 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.64

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

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 till att världsarvets värden
bättre bevaras. För boende och besökare är det viktigt att det finns en hållbar infrastruktur
för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning, detta
ska samtidigt inrymmas i en befintlig bebyggelsemiljö med höga kulturvärden.

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.65 Halterna av

64

Sveriges miljömål, http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/

Kulturarvet och miljön. Redovisning av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag Ku98/1908/Ka med anledning av propositionen
Svenska miljömål (1997/98:145).

65
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skadliga partiklar är höga i starkt trafikerade områden.66 Surt nedfall påverkar byggnader,
kyrkor och medeltida ornament som vittrar i snabbare takt. Gotland är mindre påverkat av
surt nedfall på grund av den kalkrika berggrunden.
Trafikbuller men även buller från restauranger och konserter påverkar människor negativt
och trafiksituationen i världsarvet är något som boende tycker är besvärlig.67 Det
förekommer att tyngre transporter orsakar skador på bebyggelsen. Insatser kopplade 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 avsnitt 3.2 (livskraftig, hållbar stadskärna).

Gröna värden, biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Världsarvets gröna värden har stor 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.68 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.69
Stadens gröna strukturer är av stor betydelse för att kunna hantera klimatförändringarnas
ökade 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]

3.4.2 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. Världsarvet ska bidra till Sveriges arbete med att vara klimatneutrala 2045

Miljökvalitetsmålen Gotland 2019 – regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen och generationsmålet Rapporter om natur och
miljö, Länsstyrelsens Rapport nr 2019:10.
66

67

Resultat från workshop miljö, energi och klimat på världsarvsforum.

68

Region Gotland (2010) Byggnadsordning för Visby innerstad.

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Ekosystemtjanster/Vad-arekosystemtjanster/
69
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och följa de klimatpolitiska ramverken. Samtidigt behöver beslut och insatser anpassas till
en pågående klimatförändring så att världsarvsvärdet inte förvanskas eller förstörs.

Klimatanpassning

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.70
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.71 Det
handlar också om ökade risker för översvämning av strandnära bebyggelse, ökad risk för
ras, skred, kusterosion samt belastning på dagvattensystem med mera.
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.72 För att upptäcka de långsamma effekterna av klimatförändringarna på
kulturmiljöer behövs regelbundna besiktningar.73
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.

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

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 och den kraftiga nederbörden kommer att öka vid seklets slut.74
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 3.5 riskhantering och beredskap).

70

Nationell strategi för klimatanpassning. Regeringens proposition 2017/18:163

Riksantikvarieämbetet (2020) Metoder för riskbedömning av kulturmiljöer utifrån klimatförändringar,
https://www.raa.se/kulturarv/klimat-och-miljo/klimatanpassning-av-kulturmiljoer/riskbedomning-av-kulturmiljoer-metoder/metoder-forriskbedomning-av-kulturmiljoer-utifran-klimatforandringar/
71

72

Ibid.

73

http://klimatanpassning.se/hur-samhallet-paverkas/kulturarv/kulturarv-1.22571

SMHI (2015) Framtidsklimat i Gotlands län,
https://www.smhi.se/pd/klimat/rcp_scenario/county_analysis/rapporter_kartor/09_Gotland/Rapport/Framtidsklimat_i_Gotlands_Län_Klim
atologi_nr_31.pdf
74
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Det är också viktigt att se över om ökade nederbördsmängder kan öka uppkomsten av ras
exempelvis från stadsmur 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.

Klimatledarskap

Klimatledarskap är viktigt och mildrande av effekterna av klimatförändringar berör allt från
transporter till hotellsektorn. Här handlar det om att inspirera till klimatledarskap mellan
företag och lokalsamhället. Inom besöksnäringen handlar det om 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. Idag finns ännu inte
något krav på att använda elnätet.

3.4.3 Energi

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

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 ska leda energiomställningen till förnybara energikällor likaså. Det finns inga
undantag för kulturhistoriskt värdefulla miljöer avseende dessa målsättningar men målen
ska harmoniseras med andra krav som finns uttryckta i de styrdokument som avser
bebyggelse som till exempel 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.
Byggnadsordningen för Visby innerstad ger 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. 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
som finns uttryckta i byggnadsordningen för Visby innerstad ska följas. Kortfattat handlar
dessa om att följa byggnadsvårdsprincipen att göra endast det som är nödvändigt med så
liten påverkan som möjligt på byggnadernas karaktärsbärande element. För att
kvalitetssäkra processer för energieffektivisering i byggnader i världsarvet bör standarden
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”Bevarande av kulturarv-Riktlinjer för förbättrande av energiprestandan i historiska
byggnader” SS-EN 16883 tillämpas.

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 ska 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.

Hållbar energiplanering

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

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.
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3.5 Riskhantering och beredskap
Mål - Riskhantering och beredskap
Mål 3.5.1
Mål 3.5.2
Mål 3.5.3
Mål 3.5.4

Visby innerstad är en trygg och säker miljö för alla som bor, verkar och vistas i den.
Genom kontinuerlig riskanalys, god beredskap och ett bra förebyggande arbete, både avseende
snabba och långsiktiga förlopp, motverkas negativ påverkan och skada på världsarvet.
Genom samverkan mellan berörda aktörer före, under och efter händelser minskar olycksriskerna och
den gemensamma förmågan ökar.
Risken för uppkomst och spridning av brand i Visby innerstad förebyggs och minskar.

Unescos världsarvskommitté vill att staterna prioriterar arbete med att identifiera risker
som kan drabba världsarven och att bygga upp beredskap för att hantera dessa. Detta gäller
katastrofer, olyckor och andra händelser som allvarligt kan skada världsarven.75
För ett världsarv kan en brand eller olycka bli en stor katastrof. Den kommer inte att skapa
en kris i samhället, men är något man behöver förebygga och ha en plan för att hantera.
Inom kulturvården har man därför benämnt detta arbete katastrofberedskap.76
I den periodiska rapporteringen till Unesco ingår det att göra en riskanalys för världsarven.
Regionens och länets riskanalyser tillsammans med nationella och internationella dokument
i ämnet bör beaktas i det vidare arbetet med riskhantering och beredskap.

Begreppsdefinition

Kriser – Händelser som drabbar många människor och stora delar av samhället och som
hotar grundläggande värden och funktioner. En kris är ett tillstånd som inte kan hanteras
med normala resurser och organisation. Den är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga.
Att hantera krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer.
Olyckor – Plötsligt inträffade händelser som medför eller kan befaras medföra skada. Som
olyckor räknas också händelser som beror på människors handlande eller underlåtenhet att
handla. Detta gäller oberoende av om handlingen eller underlåtenheten är uppsåtlig eller
ej.77

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

Katastrofberedskap – Förebyggande åtgärder och insatser som vidtas i syfte att lindra
effekterna vid snabbt förstörande förlopp.78

3.5.1 Risker och riskbild

Världsarv kan drabbas av både olyckor och kriser. Det kan dels handla om att de är mål för
mänskliga handlingar som exempelvis vandalisering och terrorism, men det kan också röra

75 UNESCO (2007) Strategy for reducing risks from disasters at World Heritage properties.
76

Standarden SS-EN 15898:2011 Bevarande av kulturarv – Generella termer och definitioner.

77

Ur: Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap, MSB, 2014 https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27389.pdf

78

Standarden SS-EN 15898:2011 Bevarande av kulturarv – Generella termer och definitioner.
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sig om naturfenomen som översvämningar, stormar och skred. Det handlar dels om
snabba förlopp som brand, skred och översvämning, men även om långsamma
nedbrytningsprocesser som exempelvis mögel- och skadedjursangrepp. Exempel på en
mängd nedbrytningsfaktorer framgår av figur 3.1.

Figur 3.1 Nedbrytningsfaktorer för kulturarv. Fritt tolkat och översatt av Erika
Hedhammar, Riksantikvarieämbetet från modellen 60 aggressors to cultural heritage av
Gaël de Guichen, ICCROM.

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

Under strategiarbetet gjordes en initial bedömning av risker och nedbrytningsfaktorer som
lyftes vid en workshop i Visby 2019 (figur 3.2). Risker som har markerats med fet text
bedömdes som relevanta för Visby. Vissa risker som uppmärksammades hanteras inte
inom avsnittet för riskhantering och katastrofberedskap utan hanteras i de andra tematiska
avsnitten.
För att uppnå ett fullgott resultat i att skydda världsarvet krävs en djupare riskanalys där det
framgår vilka risker som är störts och hur dessa kan hanteras kopplat till världsarvet. En
mer långtgående analys ger förutsättningar till att enklare bedöma vilka åtgärder som krävs
samt hur dessa ska prioriteras.
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Figur 3.2 Initial bedömning av risker och nedbrytningsfaktorer som lyftes vid workshop i
Visby 2019.

3.5.2 Samverkan och integrering

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

Samverkan är ett nyckelord i arbetet med riskhantering och beredskap. I den regionala
samverkan behöver riskhantering och beredskap kopplat till kulturmiljö integreras med
övergripande beredskapsarbete. Genom att samverka går det lättare att skapa en samsyn
och uppnå resultat med arbetet. Flera andra målområden i världsarvsstrategin har
beröringspunkter med risker och beredskap och då främst skydd, vård och förvaltning,
livskraftig, hållbar stadskärna, samt miljö, klimat och energi. En fortsatt samverkan mellan
aktörer inom dessa områden är viktigt för åtgärder inom målområdet riskhantering och
beredskap för att uppnå ett gott resultat.
I rapporteringen till Unesco (se avsnitt 2.3) i delen om bevarandestatus (State of Conservation)
ingår även att göra bedömningar av olika hot mot världsarvet och att upprätta en
handlingsplan.
Kulturmiljövårdsanslaget (se bilaga 2) har i vissa fall använts för att anpassa förebyggande
brandskyddsåtgärder i kulturmiljöer samt för dokumentation efter en olycka och delar av
antikvariska överkostnader vid återuppbyggnad.
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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.
För att kunna nå ett robust samhälle med en större beredskap för oönskade händelser krävs
åtgärder på frivillig väg och att händelser förebyggs genom ett bättre egendomsskydd och
aktiva åtgärder

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen följer upp räddningsarbetet i länet samt ger råd och information. Genom sin
tillsynsverksamhet ska Länsstyrelsen verka för att räddningstjänsten tillförsäkrar
allmänheten en god säkerhetsnivå i förhållande till den lokala och regionala riskbilden.
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.

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

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
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nuvarande riskbild för räddningstjänsten finns världsarvet Hansestaden Visby med som en
av riskerna som räddningstjänsten fortsatt behöver fokusera på.
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.
Region Gotland handlägger även ärenden kring plan- och bygglagen. En del i lagen handlar
om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, där säkerhet i händelse av brand är ett
egenskapskrav.

3.5.3 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.
Det handlar om att arbeta systematiskt och strategiskt med brandskydd för kulturarv; att
förebygga att brand uppstår; att tidigt upptäcka om en brand uppstår; vilka åtgärder som
ska göras om brand uppstår; vad som ska räddas och så vidare.
I 2003 års handlingsprogram för Hansestaden Visby lyfts bland annat 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.

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

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.
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.
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3.6 Kommunikation och kunskapsbyggnad
Mål - Kommunikation och kunskapsuppbyggnad
Mål 3.6.1
Mål 3.6.2
Mål 3.6.3
Mål 3.6.4
Mål 3.6.5

Genom kommunikationsplanering och framtagandet av en kommunikationsplan ökar kunskapen om,
intresset och engagemanget för världsarvet.
Världsarvsstatusens anseende höjs och bidrar till att stärka Gotland internationellt.
Världsarvet Hansestaden Visby som varumärke uppdateras, förnyas och förtydligas som en integrerad
del av varumärket Gotland.
Visby har ett världsarvscenter som vänder sig till boende och besökare. Det är en mötesplats som
bidrar till ökad samverkan, kunskap, engagemang och deltagande i världsarvet.
Det pedagogiska arbetet med världsarvet i skolan stärks och säkerställs långsiktigt genom samarbete
mellan skola och världsarvsorganisation.

Världsarvskonventionen tar upp vikten av att använda kommunikation, utbildning- och
informationsprogram för att sträva efter att stärka medborgarnas uppskattning av och
respekt för världsarven samt de risker som kan hota dessa.79 Den nationella strategin för
världsarvsarbetet lyfter kommunikationsarbetet som ett utvecklingsområde för att
tillgodose det behov som finns och för att leva upp till konventionens krav.80
Kommunikation och kunskap om världsarvet handlar dels om den lokala berättelsen om
det historiska arvet och de värden som ska bevaras för framtiden, dels om nutid och
förståelse för vidareutveckling. Kunskapen och kommunikationen lokalt ska sättas i sitt
internationella sammanhang, betydelsen för människans och jordens historia och den
nationella strategins vision att ”världsarven visar vägen till en hållbar och fredlig värld” i
linje med Unescos bredare syfte.81

3.6.1 Kommunikation

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

Kommunikation om Hansestaden Visby utförs på en mängd olika sätt av en bred skara
aktörer. För att utveckla och förtydliga världsarvet som en resurs och ett varumärke samt
för att sprida kunskap till en bred allmänhet finns ett behov av att utveckla en gemensam
kommunikationsplan. En kommunikationsplan är en viktig utgångspunkt för planering
kring vilka informationsinsatser som ska göras för världsarvet.
För en smartare och mer riktad kommunikation ska kommunikationsplanen vara
jämställdhetsintegrerad med ett intersektoriellt perspektiv för målgruppsanalys där alla ska
ges samma möjlighet och villkor att ta del av kunskap och information. Exempel på viktiga
målgrupper är: gotlänningar, barn och ungdomar, boende och fritidshusägare, besökare,
näringsliv och kommersiella fastighetsägare.
Genom att skapa en tydlig och genomarbetad kommunikationsplattform kan arbetet med
att utveckla världsarvsstatusen till en resurs för samtliga intressenter både förenklas och
stärkas. Det ska vara lika lätt för samtliga aktörer som har behov eller möjlighet att använda
Visbys status som världsarv. Exempelvis behöver en kommunikationsplan utreda vilka

79

Världsarvskonventionen, artikel 27.

Riksantikvarieämbetet (2019) Nationell strategi för världsarvsarbetet – avrapportering av regeringsuppdraget att utarbeta en nationell
världsarvsstrategi, s. 74.
80

81

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 7.
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begrepp som bör användas för att beskriva världsarvsvärdet och hur dessa översätts för en
mer enhetlig kommunikation och kunskapsspridning.
Världsarvet utgör en viktig del av varumärket Gotland och behöver integreras tydligare och
mer medvetet i en varumärkesanalys. En utveckling av världsarvet som varumärke ska
göras i samklang med det gotländska varumärket och inte som en isolerad företeelse.
Digital information om världsarvet bidrar till att tillgängliggöra och skapar en möjlighet för
den som inte är på plats att ta del av kunskap och information om Hansestaden Visby, för
såväl besökare som boende och verksamma. Det kan handla om innehållet i en
världsarvsutställning såväl som information och kunskap som ryms inom ett
världsarvcenter. Digital kommunikation ska göras flerspråkig för att nå ut till en så bred
allmänhet som möjligt.

Världsarvets logotyper

Vad gäller logotyper finns Unescos världsarvslogotyp och Unescologotypen samt den
särskilt framtagna logotypen för Hansestaden Visby. För Unescos logotyper ansvarar
Riksantikvarieämbetet för beslut om användning. Svenska Unescorådet ansvarar för
Unescologotypen. Dessa logotyper får inte användas i kommersiellt bruk.82
Logotypen för Hansestaden Visby behöver förnyas. Den befintliga saknar idag riktlinjer för
hur den ska användas, vilket försvårar användningen och skapar oklarhet. Den integrerade
användningen av världsarvskonventionens logotyp är felaktig och behöver åtgärdas.

Världsarvsskyltar

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

I innerstaden finns olika typer av skyltar som berättar om Hansestaden Visby och dessa har
olika förvaltare. I Region Gotlands utemöbleringsprogram finns ett avsnitt som berör
skyltning om världsarvet (se avsnitt 3.2). Placering och utformning av skyltar hanteras även
i byggnadsordningen. Vid större skyltprojekt bör utformning, placering och innehåll
stämmas av med världsarvsrådet.
Region Gotland ansvarar för de världsarvsskyltar som finns placerade vid innerstadens
entréer men även vid platser som Stora Torget. De mindre skyltar som finns placerade
längs stadsmuren togs fram av Riksantikvarieämbetet på 1990-talet i samband med Rädda
Ringmurskampanjen. Länsstyrelsen har original för skyltarna som förvaltas av RAÄ och
som även ansvarar för skylten vid ringmursraset. Statens fastighetsverk ansvarar för skyltar
vid ruinerna och övriga fastigheter som SFV förvaltar.
Vid uppsättning av skylt är det viktigt att det finns en överenskommelse kring drift och
budget för en god och långsiktig förvaltning. Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt
samt tillstånd från Länsstyrelsen vid uppsättning och nedtagning av detsamma.
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3.6.2 Kunskapsuppbyggnad

Kunskapsuppbyggnad är viktig inom samtliga tematiska områden inom strategi och
handlingsplan för världsarvet. Framförallt är kunskap om innerstadens historia,
byggnadsbestånd och miljöer avgörande för världsarvets bevarande. Både traditionella och
nydanande former av kunskapsspridning behövs och ska ses som en resurs för att uppfylla
strategins syfte. Det är viktigt att det finns ett brett utbud av guider med hög kunskap och
där guidernas kunskap uppdateras kontinuerligt.

Forskning och utbildning

Världsarv kan användas som laboratorier för lärande och forskning som i sin tur kan bidra
till målsättningar om bevarande och hållbar utveckling.83 Samarbete mellan Uppsala
universitet Campus Gotland och organisationerna som ansvar för Hansestaden Visbys
förvaltning är viktig för att forskningsresultat och studentarbeten ska komma
världsarvsarbetet till del. Samarbetet med universitetet behöver vidareutvecklas vilket kan
uppnås genom framtagandet av en forskningsstrategi kopplad till världsarvsarbetet.

Världsarvet i skolan

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

Att bevara ett världsarv handlar till stor del om att överföra kunskap mellan generationer
och det pedagogiska arbetet med världsarvet i skolan är betydelsefullt. Världsarvsarbetet i
skolorna på Gotland har pågått i över tio år och möjliggjorts genom ett samarbete i
projektform mellan Region Gotland (Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
Världsarvskontoret) och Länsstyrelsen. Aktiviteter som brukar anordnas är fototävlingen,
skrivartävling, motionsloppet Ringmuren Runt, Världsarvskampen i P4 Gotland och
världsarvsguidningar. De är viktiga aktiviteter som stödjer skapar engagemang kring
världsarvet genom att bygga kunskap och intresse för Visbys unika byggnadskultur och
historia. 84
I läroplanerna för såväl grundskolan gymnasieskolan står att elever ska ges kunskaper om
och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet.85 Det
finns utvecklingsmöjligheter för att nå ut till flera skolor, elever och studenter och det kan
vara aktuellt att ta fram anpassat undervisningsmaterial kopplat till Hansestaden Visby som
knyter an till Unescos material för undervisning.

Den nationella strategin för världsarvsarbetet uppmanar forskare att bedriva forskning med anknytning till världsarvet
(Riksantikvarieämbetet, 2019, s. 48-49.
84 Projektet som även kallas Världsarvsdagen för elever i grundskolan och på gymnasiet på Gotland är betydelsefull för att skapa
engagemang hos de unga. Projektet ”Världsarvet i skolan” samordnas av en projektledare inom skolan och möjliggjorts genom ett
samarbete mellan Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län. Andra viktiga aktörer kring projektet är Gotlands museum, P4 Gotland,
Almedalsbiblioteket, Korpen Gotland och inte minst Gotlands skolelever.
85 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket, 2019; Läroplan för gymnasieskolan, Skolverket, 2019.
83
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Framåt i tid är det viktigt att dels konsolidera det arbete som görs i den gotländska skolan,
men också att utveckla nya aktiviteter, exempelvis med bäring på nyanlända ungdomar på
Gotland. 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 ska kunna ske behöver nya finansiella aktörer knytas till
projektet som idag genomförs med små medel.

Permanent världsarvsutställning

Sedan Hansestaden Visby upptogs på världsarvslistan har olika utställningar om världsarvet
tagits fram. En världsarvsutställning har som syfte att kommunicera världsarvsvärdet och
världsarvskonventionens övergripande mål och bidra till förankring och delaktighet. En
permanent världsarvsutställning bör ges möjlighet att upplevas även digitalt. Vid inrättandet
av ett världsarvscenter kan det utgöra världsarvsutställningens fysiska plats.

Världsarvscenter

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

I syfte att uppfylla världsarvskonventionens krav på kommunikation och det lokala behovet
av kommunikation och kunskapsspridning kan ett världsarvscenter spela en viktig roll.
Genom att ha en fysisk plats skapas förutsättningar för engagemang och delaktighet. Det
finns både nationella och internationella föredömliga exempel på detta. Ett världsarvscenter
kan spela en viktig funktion ur ett besöksperspektiv. En samlad information om världsarvet
underlättar och förhöjer upplevelsen för besökaren. Ett framtida världsarvscenter för
Hansestaden Visby ska ses som en resurs för alla, besökare såväl som för boende och andra
aktörer.
Det finns ett behov av en fysisk plats som resursbank, där information om världsarvet och
stadens omhändertagande kommuniceras och utgör en knytpunkt för
världsarvsorganisationens olika aktörer och även besökare som har ett intresse av platsen,
byggnaderna och berättelserna. Donnerska huset har sedan 2018 fungerat som ett
världsarvskontor vilket utgjort en fysisk plats för världsarvsorganisationen och som bidragit
till en ökad samverkan mellan världsarvets aktörer. Det har uppskattats av olika aktörer
som upplever en ökad synlighet och tillgänglighet. Det som etablerats utgör även en god
grund att vidareutveckla för att uppnå fastighetsägarnas och de boendes önskan om en
rådgivande funktion kring byggnadsvård, underhållsplaner, brandskydd med mera
Det har under en längre period diskuterats hur offentligt ägda fastigheter kan användas för
ändamålet. I samarbete med universitetet har skisser och förslag tagits fram hur olika
fastigheter så som Donnerska huset, Burmeisterska huset och Gamla apoteket skulle kunna
fungera som ett världsarvcenter.
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Delaktighet och engagemang

Engagemang och delaktighet är viktigt för världsarvets betydelse och bevarande. För
Hansestaden Visby finns flera exempel på återkommande och tillfälliga evenemang och
aktiviteter som främjar detta. Dialogmöten som arrangerats under strategiarbetet har visat
på ett engagemang och delaktighet som bör värnas om och byggas vidare på.

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

Visbydagen och Kultur i natten arrangeras för att fira och lyfta fram Visby som en levande
och dynamisk världsarvsstad. Evenemanget är ett exempel på hur man kan använda
kulturen och världsarvet som en förenande drivkraft för att skapa engagemang och
samverkan aktörer emellan. Visbydagens genomförande bygger på ett samarbete mellan
flera organisationer där Visby Centrum håller ihop och är drivande i genomförandet.
Evenemanget engagerar lokalbefolkningen men är också ett evenemang som lockar
besökare utifrån. Världsarvsorganisationen bör verka för att evenemang av denna karaktär
arrangeras.
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3.7 Innovation och digitalisering
Mål - Innovation och digitalisering
Mål 3.7.1
Mål 3.7.2
Mål 3.7.3
Mål 3.7.4

Användningen av immersiva medier ökar för att bättre förmedla, bevaka och tillgängliggöra
världsarvet.
Digital dokumentation av världsarvet är öppen, tillgänglig och användbar för förmedling, forskning och
konservering.
Samarbete ökar med andra världsarv och aktörer inom områdena digitalisering och praktiskt arbete
med immersiva medier.
Sensorteknik nyttjas för bevakning av världsarvets skick.

Digitala lösningar används alltmer i förmedling och kommunikation kring kulturmiljön och
är en tillgång inom samhällsplanering, besöksnäring och kunskapsuppbyggnad.
Visualiserande och digital teknik är en tillgång i förståelse och tillgängliggörande av
världsarvet.
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.
För att främja användandet av digitala lösningar i förmedling av kulturarv och
samhällsplanering behövs partnerskap och samarbeten där offentliga och privata aktörer
ingår samt ett ökat samarbete med andra världsarv.

3.7.1 Tillgängliggörande och upplevelser

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

I Visby innerstad framstår stadsmuren, ruinerna, hamnen och dess medeltida torn som
miljöer som kan användas som goda testytor för att bygga 3D digitaliserade rum. I Visby
finns exempelvis potential att visa stadsmuren och ruinernas ursprungliga utseende samt
olika byggnadsfaser och rekonstruktionsförslag.
Riksantikvarieämbetet i samverkan med bland andra Gotlands Museum har genomfört ett
experiment i Helge Ands ruin. 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. Resultaten kan användas för
att vidareutveckla arbetet med projektionsbaserade virtuella upplevelser i världsarvet. Ett
öppet WiFi nät kan ge en bredare allmänhet tillgänglighet att nyttja de digitala tjänsterna.
Vid framtagande av dokumentationsunderlag är det viktigt att sträva efter att
kunskapsunderlag blir tillgängliga och öppna för en bred allmänhet.
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3.7.2 Användning i samhällsplanering

Digitala metoder bidrar till bättre förståelse och visualisering av nya stadsplaneringprojekt
och hur nya tillägg i staden kan tänkas se ut. Med hjälp av 3D-modeller kan
detaljplanegränser och planbestämmelser för aktuella områden visas. Det kan 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. 3D-modeller skapar förutsättningar för att lättare förstå hur ett projekt
är tänkt att bli och därmed enklare kunna bedöma eventuell påverkan på världsarvet.

3.7.3 Bevakning

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

Laserscanning och 3D-modeller kan även användas för bevakning för att följa förändringar
i byggnadsverk som till exempel stadsmuren och kyrkoruinerna. Genom befintliga nätverk
för sensorer finns möjlighet att löpande bevaka världsarvet. Stadsmuren 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.
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Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

UNESCO, 2019. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage
Convention, Paris, UNESCO.
UNESCO, ICCROM, ICOMOS, IUCN (2013) Managing Cultural World Heritage,
UNESCO, Paris.

Koppling till andra styrdokument

Detta avsnitt belyser strategier, dokument och lagstiftning med koppling till strategi och
handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby inom respektive målområde.
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Skydd, vård och förvaltning









Detaljplan för Visby innerstad (antagen 2010-02-22) med tillhörande byggnadsordning
Visby innerstad: en bebyggelseinventering. Del 1 och 2 (Gotlands fornsal, 2002)
Hela Visby – Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 (antagen av
kommunfullmäktige 2009-12-14).
Miljöbalk (1998:808)
Kulturmiljölag (1988:950)
Plan- och bygglag (2010:900)
Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Livskraftig, hållbar stadskärna











Plan- och bygglag (2010:900)
Hela Visby – Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 (antagen av
kommunfullmäktige 2009-12-14).
Detaljplan för Visby innerstad (antagen 2010-02-22) med tillhörande byggnadsordning
Parkeringsstrategi Gotland
Stads- och utemiljöprogram för Gotland
Kulturplan 2021-2024 (Region Gotland, remissförslag).
Tillgänglighetsstrategi: för en framkomlig fysisk utemiljö (Region Gotland 2016-03-01)
Visby innerstad: en bebyggelseinventering. Del 1 och 2 (Gotlands fornsal, 2002)
Jämställdhetsstrategi för Gotland 2018-2023 (Länsstyrelsen i Gotlands län, 2018).

Hållbar turism




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



Regional besöksnäringsstrategi för Gotland 2019-2027 (fastställd av Regionfullmäktige,
2019-02-25).
Tillväxtprogram Gotland 2016-2020 (RS 2015/831).
Regional utvecklingsstrategi för Gotland.
Varumärkesplattform för Gotland.

Miljö, energi och klimat






Sveriges miljömål, Generationsmålet och det nationella miljömålsarbetet.
Miljökvalitetsmålen Gotland 2019 – regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen
och generationsmålet Rapporter om natur och miljö, Rapport nr 2019:10
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
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Nationell strategi för klimatanpassning. Regeringens proposition 2017/18:163
Riksantikvarieämbetet 2015. Klimatanpassning och energieffektivisering – en
handlingsplan för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2015–2017
Lokala ytavrinningsförhållanden i Gotlands län (SMHI rapport nr 2015-31)
Tillsammans mot 2030: En energi- och klimatstrategi för Gotland, Länsstyrelsen i
Gotlands län
Detaljplan för Visby innerstad (antagen 2010-02-22) med tillhörande byggnadsordning
Miljöprogram för Region Gotland (fastställd av Regionstyrelsen 2015-10-13)
Plan- och bygglag (2010:900) ( 8 kap.)
Boverkets byggregler (BBR) (9 kap.)
Kulturmiljölag (1988:950)

Riskhantering och beredskap




Handlingsprogram för skydd mot olyckor perioden 2017-2019 (Region Gotland,
fastställd av regionfullmäktige 2017-02-27)
Plan för allvarliga och extraordinära händelser i Region Gotland (fastställd av
regionfullmäktige 2016-10-07)

Kommunikation och kunskapsuppbyggnad







Regeringsuppdrag att kartlägga kulturarvsarbetets betydelse för skolväsendet samt att
främja samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna
(Riksantikvarieämbetet, 2018)
Nationell strategi för världsarvsarbetet (Riksantikvarieämbetet, 2019)
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2019)
Läroplan för gymnasieskolan (Skolverket, 2019)

Innovation och digitalisering

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




Regional Digital Agenda för Gotland
Bredband 3.0 (Region Gotland)
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Bilagor
Bilaga 1: Särskilt stort universellt värde
Statement of Outstanding Universal Value (adopted by the World Heritage Committee at its
41st session in Krakow, 2017.

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
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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
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.
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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
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
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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 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.
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.

Beskrivning av särskilt stort universellt värde (svensk översättning, granskad och godkänd av
Riksantikvarieämbetet 28 april 2020)

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

Hansestaden Visby är ett unikt exempel på en nordeuropeisk medeltida muromgärdad
handelsstad med en välbevarad och synnerligen komplett stadsbild och samling
högkvalitativa byggnadsverk. Tillsammans ger dessa delar uttryck för den typ av betydande
mänsklig bosättning som genom dess form och funktion fortfarande utgör en levande stad.
Visby ligger på Gotland, en ö cirka 100 km öster om det svenska fastlandet i Östersjön.
Den vikingatida bosättningen lokaliserades vid havet med en naturlig hamn, skyddad av
branta klippformationer. Gotländska köpmän utnyttjade den som strategisk punkt för
handel mellan länderna kring Östersjön. Länderna slöt sig samman i en federation, eller
Hansa, för att skydda sina handelsplatser. Vid 1100-talet hade Visby kommit att dominera
denna handel och alla kommersiella vägar genom Östersjön styrdes genom staden. Efter
grundandet av Lybeck 1143, började tyska köpmän expandera sitt handelsintresse i
Östersjön och bosatte sig i Visby. Staden blev den enda handelsplatsen på ön med
privilegiet att handla med tyska städer och blev därmed Hansans huvudcentrum. Under
1200-talet förändrades Visby från en säsongsbetonad handelsplats till en imponerande
metropol, omgiven av en skyddande stadsmur och i allt högre grad skild från sitt inhemska
inland. Muren medförde nya restriktioner för de gotländska köpmännen, vilket innebar
spänningar som 1288 ledde till inbördeskrig. Tyska, ryska och danska köpmän byggde
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packhus i parallella rader längs hamnen och staden utvidgades med gilleshus, kyrkor och
bostäder. Under 1300-talet började Visby förlora sin ledande position inom
Hansaförbundet. Detta på grund av ett pestutbrott omkring 1350 och invasionen av den
danska armén under kung Valdemar Atterdag 1361. Under 1400-talet ledde krigföring och
sjöröveri samt förändrade handelsvägar förbi Visby till en dramatisk nedgång av handel och
ekonomi på Gotland. En armé från Lybeck stormade slutligen Visby 1525 och brände delar
av den norra staden. Detta markerar slutet på Visbys storhetstid. På 1700-talet upplevde
Visby ett uppsving i handel och industri. Många packhus renoverades som bostäder och
nya byggnader tillkom både på ruiner av äldre hus och på före detta kålgårdar. Under 1800talet byggdes skolor, ett sjukhus, ett fängelse och ett handelsstråk tillkom längs en av
huvudgatorna. Staden började expandera utanför den medeltida muren.
Den ”bebodda historiska staden” omfattar den muromgärdade staden och dess närmaste
omgivning som tillsammans utgör ett område på 105 ha. Stadens fysiska form och den
övergripande stadsbilden är Visbys viktigaste egenskaper. Den välbevarade stadsmuren
med sina torn och portar är 3,4 km i omkrets är omgiven av vallgravar och öppna ytor som
tillsammans bildar en försvarsanläggning. En del av kalkstenen som användes som
byggnadsmaterial hämtades härifrån. Stadens infartsvägar genom portar i norr, öster och
söder, som leder från klinten ner till hamnen, kan dateras till vikingatiden. Det medeltida
gatunätet finns bevarat både över och under mark. Stadsarkeologin ger belägg för
omfattande bebyggelselämningar, äldre gator som är belagda med stora kalkstensplattor
och ett sofistikerat vatten- och avloppssystem. Resterna av över 200 packhus och
köpmanshus är uppförda i framförallt romansk stil. Medeltida Visby hade fler kyrkor än
någon annan stad i Sverige: 15 innanför murarna och två utanför. Dessa byggnadsverk
återspeglar flera tidsperioder med romanska och gotiska karaktärsdrag, och de hade alla
olika funktioner som församlings-, gilles-, kloster- och sjukhuskyrkor. Många förföll när de
övergavs under reformationen på 1530-talet. Endast domkyrkan Sanka Maria förblev intakt
och används fortfarande. En stor mängd små trähus från 1700-och 1800-talet med
skiftesverkskonstruktion (Bulhus) som härstammar från vikingatiden finns kvar. Man hittar
dem främst i de östra delarna av staden och i området där Visborgs slott var placerat.

Kriterium (iv)

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

Hansestaden Visby är ett utomordentligt exempel på en nordeuropeisk muromgärdad stad
vars medeltida form och funktion från sent 1200-tal är anmärkningsvärt intakt och som en
av de viktigaste Hansestäderna mellan 1161 och 1360. Detta återspeglas i den välbevarade
stadsmuren, gatunätet, kyrkoruinerna, de medeltida byggnaderna och stadslandskapet.

Kriterium (v)

Visby är ett karakteristiskt exempel på en traditionell mänsklig bosättning som har bevarats
och vidareutvecklats genom kontinuerlig anpassning till den medeltida stadens form och
funktion. Visby har överlevt som en bebodd stad trots socioekonomiska och kulturella
förändringar. Det har resulterat i ett stadslandskap där den medeltida muromgärdade
handelsstaden bevarats och kompletterats med tydliga årsringar fram till nutid. Funktionell
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kontinuitet återspeglas genom att stadens historiska roll som residens- och stiftsstad består
samt att det finns kommersiella funktioner och bostäder.

Integritet

Världsarvet omfattar den medeltida staden innanför stadsmuren, de omgivande
vallgravarna och de öppna ytorna som omger den. De flesta attribut är i gott skick och den
medeltida stadsplanen är i huvudsak intakt. Mindre delar av stadsmuren har rasat under
årens lopp. En sektion av muren rasade 2012 vilket ledde till en framgångsrik restaurering
och ny kunskap om dess skick och bevarande. Den ökande användningen av kyrkoruinerna
för evenemang och aktiviteter kräver att riktlinjer och konsekvensbedömningar tas fram.
Åtgärder som inte tar hänsyn till bevarande principer innebär en gradvis och ackumulativ
förändring av bebyggelsen som har en negativ påverkan på världsarvet. Den historiska
stadssiluettens visuella integritet är sårbar när staden expanderar och utvecklas. Tendenser
av en utveckling som leder till att stadskärnans mångfunktionella karaktär går förlorad och
bristen på kunskap om traditionella hantverk hotar stadens funktionella kontinuitet och
byggnadsverk. Vissa nyckelattribut är placerade utanför världsarvet, t.ex. ruinerna av Sankt
Göran och Solberga kloster, den medeltida galgen, kalkstensbrott och infartsvägarna till
den medeltida staden.

Autenticitet

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

Visby är den bäst bevarade muromgärdade staden i Nordeuropa och exempel på ett befäst
handelscentrum. Staden är den mest kompletta av de tidiga Hansestäderna. Visbys
ursprungliga form, som kan upplevas i dess fysiska struktur och övergripande stadsbild, är
dess viktigaste kvalitet. Det kan utläsas i det oregelbundna gatumönstret och infartsvägarna
som löper från klinten till hamnen, några med ursprung i vikingatiden. Packhusen i kalksten
som uppfördes under Visbys höjdpunkt som ett av Hansans handelscentrum, har behållit
sin dominans längs de tre huvudgatorna som löper parallellt med strandlinjen. De
medeltida byggnaderna är autentiska, vilket visas i dess utformning och storlek genom den
rektangulära planen, höjd och material. Senare bebyggelseutveckling har anpassats till den
medeltida skalan och stadsplanen. Den gotländska kalkstensbrytningen och den
traditionella kalkproduktionen som används till puts- och murbruk än idag och spelar en
avgörande roll när det gäller underhåll och bevarande av äldre hantverk.
Stadsmuren är till största del intakt och dess höga autenticitet är enastående. De
välbevarade vallgravarna och öppna ytor som omger staden innanför murarna bildar en
skiljezon som accentuerar kontrasten mellan den kompakta medeltida staden och den glesa
ytterstaden. Särskilt tydliga är de tre parallella vallgravarna längs den norra delen av muren.
Under 1900-talet tog stadsplaneringen intryck av trädgårdsstadsidealet vilket gjorde att
stora områden med öppna ytor sparades och en begränsning i byggnadshöjd och täthet
styrde utformningen av staden utanför murarna. Trots att de medeltida kyrkorna förföll
och förlorade sin ursprungliga funktion utgör ruinerna ikoniska värdebärare av
arkitektonisk och historisk betydelse som varit mer eller mindre intakta sedan 1800-talet.
Medan Visby förlorade sin funktion som en handelsmetropol under 1400-talet, speglas dess
kontinuitet som levande stad i funktioner som handel, kontor, bostäder, utbildning, kultur
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och turism. Utflyttningen av flera offentliga myndigheter till lokaler utanför stadsmuren har
förvandlat staden från en livlig kontorsbaserad kärna till ett mer säsongsbetonat
bostadsområde. Att Gotland och Visby är ett attraktivt semestermål med ekonomiskt
starka fastighetsägare är både en tillgång och ett hot mot bevarandet av denna miljö.

Skydd och förvaltning

Ägandet i Visby är blandat med både offentliga och privata ägare. Kyrkoruinerna ägs och
förvaltas av staten, medan domkyrkan Sakta Maria ägs av stiftet. Stadsmuren och dess torn
ägs huvudsakligen kommunalt och har traditionellt förvaltats av staten. Ett litet antal
byggnader finns kvar i kommunalt ägande, även om flera har sålts på grund av
privatiseringsprocesser. Majoriteten av hushållen och kommersiella fastigheter är i privat
ägo. Detaljplanen med den tillhörande byggnadsordningen för staden innanför murarna är
antagen för att reglera bevarandet och utvecklingen av den byggda miljön enligt plan- och
bygglagen, för vilken Region Gotland är ansvarig. Dessutom har 257 byggnadsminnen
beslutats av staten genom kulturmiljölagen, som också skyddar de arkeologiska
lämningarna i hela Visby innerstad. Området är utpekat av staten som ett riksintresse för
kulturmiljövården enligt miljöbalken. I februari 2010 godkände kommunfullmäktige en
detaljplan med tillhörande byggnadsordning för Visby innerstad. Denna detaljplan
innehåller bestämmelser om bevarande och utvecklingen och riktar sig främst till
fastighetsägare, men gäller även för offentlig mark.

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

Flera organisationer är ansvariga för förvaltningen av världsarvet. Region Gotland är den
samordnande organisationen, med en världsarvsamordnare som bär det övergripande
ansvaret genom regionfullmäktige. En världsarvsstudio samlar olika funktioner och
avdelningar inom regionen. Staten förvaltar stadsmuren och kyrkoruinerna. Länsstyrelsen
är ansvarig för genomförandet av kulturmiljölagen och har en tillsynsroll av bevarandet å
statens vägnar. Världsarvsrådet består av en styrgrupp med tre nyckelorganisationer;
Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län och Gotlands Museum, liksom andra
intressenter som boende, företag, turism, fastighetsägare, forskning och utbildning. Ett
världsarvsforum hålls årligen för att underlätta för allmänhetens engagemang och
möjliggöra för en dialog om specifika frågor. Förvaltningsplanen från 2003 har utvärderats
och dess mål är integrerade med översiktsplanen för Visby (Hela Visby 2025).
Förvaltningen av stadsmuren håller för närvarande på att omprövas. Förhandlingar pågår
mellan Riksantikvarieämbetet, som traditionellt varit ansvarig för underhållet och ägaren,
Region Gotland. En fungerande förvaltning av stadsmuren kräver både långsiktig
finansiering och ett tydligt avtal mellan myndigheterna. En buffertzon måste upprättas för
att hantera utvecklingstrycket utanför världsarvet. Byggandet av en ny hamn för större
kryssningsfartyg kräver ett ramverk för hållbar turism. Privatisering, gentrifiering och ökad
turism hotar den funktionella mångfalden och sociala balansen i staden. En strategi för
riskhantering måste utvecklas som inkluderar en brandskyddsstrategi.
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Bilaga 2: Skydd och lagstiftning

Denna bilaga innehåller fördjupad information om den lagstiftning som skyddar världsarvet
Hansestaden Visby, samt om bidrag till antikvariska överkostnader i samband med
kulturmiljövård.

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 med mera. Tillstånd
enligt kulturmiljölagen (kap. 2, 3 och 4) beslutas av Länsstyrelsen.

Fornminnen

Fornlämningar får inte utan tillstånd rubbas, tas bort, grävas ut eller på annat sätt till
exempel genom att bebyggelse eller plantering ändras eller skadas (kap. 2). Till en
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. Skyddet för fornlämningar gäller såväl för kända som ännu okända
fornlämningar. Länsstyrelsen kan i beslut om tillstånd villkora bland annat arkeologisk
undersökning och dokumentation.

Byggnadsminnen

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

Byggnader, parker och trädgårdar kan byggnadsminnesförklaras enligt kulturmiljölagen. En
byggnadsminnesförklaring är det högsta skydd en byggnad kan få enligt svensk lagstiftning.
För ändringar av byggnadsminnen som strider mot skyddsföreskrifterna krävs tillstånd.
I beslutet om tillstånd 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
med mera. 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.
Generellt krävs inget tillstånd för underhållsåtgärder om traditionella material och metoder
används. För att säkerställa att de kulturhistoriska värdena inte förvanskas kan
Länsstyrelsen dock ställa krav på antikvarisk medverkan och dokumentation.
Länsstyrelsen kräver ofta en antikvarisk konsekvensanalys som beslutsunderlag och kan i
beslut om tillstånd villkora antikvarisk medverkan. Kostnaden för antikvarisk medverkan
bekostas av byggherren.
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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 ska även vårdas och
underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär
inte förvanskas.
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 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]

Riksintresse för kulturmiljövård

Länsstyrelsen bereder underlag och Riksantikvarieämbetet fattar beslut om riksintresse för
kulturmiljövård. Riksintresse är ett anspråkstagande och inte skydd, däremot ska de
kulturvärdena som riksintresset ger uttryck för skyddas. Kulturvärdena inom riksintresset
ska skyddas genom kommunens planläggning. Länsstyrelsen ska tillhandahålla kommunen
kunskapsunderlag om riksintressets kulturvärden.
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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Anmälan för samråd

Verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra
bestämmelser som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, ska anmälas för samråd
(kap. 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

Region Gotland ansvarar för plan- och bygglagen (2010:900) och Visby innerstad skyddas
genom en detaljplan som innehåller bestämmelser om hur den byggda miljön samt offentlig
mark ska bevaras och utvecklas.

Detaljplan och byggnadsordning för Visby innerstad

I dagsläget är bedömningen att det finns anledning att utöka uppdraget från 2014 med
ambitionen att detaljplanen på ett tydligare sätt ska leva upp till planens syfte och därmed
även 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 nu gällande detaljplanens ikraftträdande
förändrats så att ytterligare reglering kan anses nödvändig för att upprätthålla detaljplanens
grundläggande syfte.

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

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. Detaljplanen ger inte tillfredställande möjlighet att styra över funktion i
byggnader liksom placering, storlek och byggnadshöjder för tillkommande byggnader.
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. Gällande detaljplan har endast
en hänsynsbestämmelse som påtalar förbud mot överexploatering. Bestämmelserna
preciserar inte vad överexploatering innebär, vilket i praktiken betyder ett begränsat 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 nämnd att göra rätt bedömning i
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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. Det är avgörande
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
bevarar kulturvärdena istället för att förbruka dessa.
Detaljplanens bestämmelser gällande den förhöjda bygglovsplikten, främst för
underhållsåtgärder, har kritiserats från fastighetsägare håll. Fastighetsägarna uppfattar
lovplikten som en misstroendeförklaring mot ägarnas egen förmåga att sköta sin fastighet.
Den förhöjda bygglovsplikten syftar till att bevara kulturvärdena. Exempel på skador med
röta och frostsprängningar som orsakats av felaktigt eller bristfälligt underhåll visar på
behovet att bevaka med vilka material och metoder husen underhålls för att tillgodose ett
långsiktigt bevarande och behålla autenticitet. Vidare behövs en utökad tillsyn för att
säkerställa att bygglov söks och att villkoren efterföljs.
Nedan beskrivs karaktärsdragen som tas upp i byggnadsordningen och som preciserar de
värden som varsamhetsbestämmelserna ska inriktas på. Det finns ett behov av att
uppdatera och revidera de preciserade värdena för att omfatta hela stadslandskapet.

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.

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

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
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.

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 byggnämndens beslut om rivningslov enligt plan- och bygglagen (kap. 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.
Det aktuella området omfattar hela detaljplanen för Visby innerstad.

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

Förordningen (2010:1121) om 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 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.
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.
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.
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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 att 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.
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Bilaga 3: Fördjupad beskrivning av världsarvets organisation

Denna bilaga beskriver världsarvssystemets aktörer från internationell till lokal nivå samt de
nationella och internationella nätverk som har särskild relevans för Hansestaden Visby.

Världsarvssystemets aktörer

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.

Aktörer på internationell nivå

Unescos världsarvskommitté beslutar i frågor kring världsarvskonventionen på
internationell nivå. Kommittén beslutar om nya världsarv och om befintliga världsarv ska
tas upp på listan över hotade världsarv. De granskar även hur världsarven bevaras och
hanteras över tid. Innan beslut fattas i kommittén utvärderar de rådgivande organen
förslaget.
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.

Aktörer på nationell nivå

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

Regeringen är ytterst ansvarig för att Sverige följer världsarvskonventionen och deltar i
världsarvskommitténs och världsarvskonventionens generalförsamlings möten. En
nationell strategi för världsarvsarbetet ligger till grund för Sveriges inriktning för
världsarvsarbetet.86
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

86

Riksantikvarieämbetet (2019).
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verksamhet. Svenska Unescorådet verkar för ökad medvetenhet om och skyddsbehov av
världsarven och synliggör världsarvsarbetets globala koppling.

Offentliga aktörer på regional och lokal nivå

Organisationen på regional och lokal nivå skiljer sig mellan de olika världsarven.
Länsstyrelsen har i och med den nationella strategin dock ett uttalat grunduppdrag.
Därutöver finns ett flertal myndigheter exempelvis kommuner, Trafikverket och Sveriges
Geologiska Undersökning (SGU) som har mandat att fatta beslut om förändringar i markoch 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.

Andra aktörer på regional och lokal nivå

De privata aktörerna i en världsarvsstad är många och deras engagemang och delaktighet är
viktiga i världsarvsarbetet. Nedan listas organisationer som representeras i världsarvsrådet
och även andra som är betydande i världsarvsarbetet.

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

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.
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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.
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.

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.

Visby innerstadsförening

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

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.
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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.

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
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.

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

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
världsarvsarbetet genom att sätta fokus på vikten av att arbeta med hållbarhetsfrågor inom
besöksnäringen.
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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

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.

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

Gotlands Studentkår Rindi

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.
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Nationella och internationella nätverk

Region Gotland är medlem i föreningen Världsarv i Sverige, organisationen för
världsarvsstäder, Organization of World Heritage Cities, samt i Hansan. Även andra nationella
och internationella nätverk är betydelsefulla för världsarvsarbetet.

Världsarv i Sverige

Föreningen Världsarv i Sverige (ViS) samlar världsarven inom Sveriges territorium i ett
nationellt nätverk. ViS bildades 2003 som en ideell förening och verkar för att stödja
förvaltningen av världsarven i Sverige. Föreningen är en arena för erfarenhetsutbyten och
kompetensutveckling för världsarvens samordnare med flera och verkar genom att anordna
årliga nätverksträffar och andra möten för världsarvens aktörer. Föreningen är också en
viktig dialogpart för nationella myndigheter.

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. 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.

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

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

Organisationen för världsarvsstäder (OWHC, Organization of World Heritage Cities) är ett
nätverk bestående av cirka 250 världsarvsstäder som ger möjlighet till exponering och
samarbete med andra världsarvsstäder, exempelvis 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 och det finns en särskild grupp för de nordeuropeiska världsarvsstäderna
86 (97)
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med ett regionalt sekretariat i Regensburg för regionen nordvästra Europa och
Nordamerika. Hansestaden Visby är en aktiv medlem i nätverket som är utpekat som ett
prioriterat nätverk i Region Gotlands internationella strategi.87

ICOMOS Sverige

ICOMOS Sverige är en ideell förening för yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet som
verkar för att stärka kulturarvets roll i samhällsutvecklingen Sverige. ICOMOS Sverige är
en nationalkommitté och ingår i det globala nätverket ICOMOS vars övergripande syfte är
att verka för att historiska byggnader, fornlämningar, miljöer och kulturlandskap bevaras åt
eftervärlden. ICOMOS arbetar tvärvetenskapligt och sektorsövergripande och fungerar
också som Unescos expertorgan för frågor som rör kulturmiljön och
världsarvskonventionen.

Hansan

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

Hansan är ett nätverk med 195 medlemsstäder i 16 länder av vilka 17 av dessa har
världsarv. Sekretariatet ligger i Lübeck. 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.
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Bilaga 4: Processbeskrivning – metod och projektorganisation

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby utvecklades mellan 20182020 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.88 Genom intressentanalys identifierades olika
intressentgrupper för en väl förankrad dialog kring olika frågor i världsarvsarbetet.
Projektorganisation bestod av en projektledare, en styrgrupp, en projektgrupp och sju
tematiska arbetsgrupper: skydd, vård och förvaltning; livskraftig, hållbar stadsmiljö; hållbar
turism; miljö, energi och klimat; riskhantering och beredskap; interpretation och
kunskapsuppbyggnad; innovation och digitalisering. Projektledaren utformade
projektdirektiv och projektplan i samarbete med styrgruppen, arbetsgruppsplaner
utformades i nära samarbete med arbetsgrupperna.
Ett flertal större och mindre dialogmöten genomfördes för att säkerställa deltagande och
bred förankring hos intressenter och allmänhet. Som ett led i dialogarbetet genomfördes
även en enkätundersökning för att samla in synpunkter och underlag för planering. Innan
strategidokumentet antogs av regionfullmäktige skickades det ut på remiss och en
remisskonferens arrangerades för diskussion och frågor kring strategin.

Identifiering av tematiska målområden i världsarvsarbetet

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

Projektet strategi och handlingsplan för världsarvet strukturerades kring sju tematiska
områden för vilka mål och åtgärder formulerades av arbetsgrupperna. Inom målområdet
”förvaltning, skydd och vård” diskuterades frågor kopplade till organisation, lagstadgat
skydd och skötsel av världsarvet. I arbetsgruppen samlades representanter för de
organisationer som ansvarar för olika delar av världsarvet. Exempelvis deltog
representanter från Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk som förvaltare för
stadsmuren respektive kyrkoruinerna.
Inom temat ”livskraftig, hållbar stadsmiljö” lyftes frågor kopplade till samhällsplaneringen
och vikten av att slå vakt om Visby innerstad som en attraktiv, livskraftig och hållbar
livsmiljö året runt. Arbetsgruppen samlade kompetenser inom
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen inom Region Gotland men även
representanter från lokalsamhället, exempelvis innerstadsföreningen, fastighetsägarna och
Visby Centrum.
Syftet med temat ”hållbar turism” och arbetsgruppen med samma namn var att formulera
en initial integrerad hållbar besöksstrategi för världsarvet med utgångspunkt från Unescos
verktygslåda för hållbar turism. Arbetsgruppen samlade kompetenser inom kulturarv och
besöksnäring.
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Inom området ”miljö, energi och klimat” diskuterades vikten av att integrera miljö, energi
och klimatfrågor med vård- och underhållsplanering i världsarvet.
Temat ”riskhantering och beredskap” handlade om att definiera åtgärder för kris- och
katastrofberedskap samt att genom riskanalys identifiera risker som kan hota världsarvets
långsiktiga bevarande.
Målområdet ”kommunikation och kunskapsuppbyggnad” syftade till att lyfta fram vikten
av bred och sammanhållen kommunikation kring världsarvet. Inom ”innovation och
digitalisering” identifierades lämpliga digitala lösningar för förmedling och uppföljning av
världsarvets tillstånd.

Intressenter och delaktighet

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby är framtagen genom en
dialogprocess. En intressentanalys genomfördes initialt för att identifiera olika
intressentgrupper i världsarvsarbetet. Dokumentet är resultatet av ett samskapande mellan
offentlig sektor, privat näringsliv, akademi, civilsamhället och medborgare.
Världsarvsarbetet består av olika intressen och perspektiv och en dialogprocess innebär
många möten, involverade personer och perspektiv som ska samsas. Att så många
människor har inbjudits till att bidra med sin kunskap, att stöta och blöta tankar och idéer
ur olika perspektiv skapar förutsättningar för engagemang vilket i sin tur skapar värde i ett
längre tidsperspektiv. Det är en förutsättning för att fler människor känner ägarskap och
delaktighet i att bevara, använda och utveckla Hansestaden Visby utifrån ett holistiskt
hållbarhetsperspektiv.

Dialogmöten och enkätstudie

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

I dialogprocessen inhämtades stöd från konsulten We are Laja, huvudsakligen genom tre
väldokumenterade världsarvsforum. Utöver dessa anordnades flera tematiska dialogmöten
utifrån arbetsgruppernas teman. Exempelvis genomfördes en workshop med tvärsektoriell
medverkan för att ta fram en initial riskbild för Visby innerstad.
Som ett led i arbetet genomfördes enkätundersökningen Tyck till om världsarvet
Hansestaden Visby för att samla in synpunkter och underlag för planering.89 Enkäten som
var den första av sitt slag i Visby bidrog till att synliggöra för allmänheten vad
världsarvsarbetet 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 världsarvet.
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Region 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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Remiss av strategin och antagande av slutlig version

Strategidelen av dokumentet Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
skickades på remiss till berörda organisationer efter beslut av Regionstyrelsen den 28
januari 2020. Handlingsplanen är en sammanhängande men separat del som färdigställs
som en gemensam avsiktsförklaring mellan de aktörer som samlas i världsarvsrådet. Under
remissperioden (7 februari-18 mars 2020) anordnades en remisskonferens i Donnerska
huset i Visby för att öppna upp för frågor och diskussion kring remissversionen av
strategin och för att bidra till en så hög kvalitet som möjligt i remissvaren.
Totalt mottags 28 remissvar vilka sammanställdes i en remissrapport som sammanfattade
synpunkter och förslag med analys och bedömning av hur svaren skulle beaktas i
slutversionen av strategin.90 Remissvaren presenteras i tre huvudgrupper: myndigheter,
organisationer och ideella aktörer, samt politiska partier. Slutsatserna i rapporten utgjorde
en vägvisare i redigeringsarbetet och möjliggjorde för remissorganisationer och
beslutsfattare att sätta sig in i ändringar i slutversionen av världsarvsstrategin.
En slutlig version av strategin lämnades in till Regionstyrelsens arbetsutskott den 30 april
2020 för beslut av Regionstyrelsen följt av Regionfullmäktiges beslut den 15 juni 2020.

Projektledare
Elene Negussie, världsarvssamordnare Region Gotland
Styrgrupp
Stefan Persson, regional utvecklingsdirektör Region Gotland (projektägare)
Anders Malm, enhetschef samhälle och kulturmiljö, Länsstyrelsen i Gotlands län
Susanne Thedéen, museichef Gotlands Museum
Johan Åberg, samhällsbyggnadsdirektör Region Gotland
Jenny Iversjö, avdelningschef planerings- och utvecklingsavdelningen Region Gotland
Anders Jolby, utbildningsdirektör Region Gotland / Karl-Erik Söderberg, tf utbildningsdirektör Region Gotland
Monica Frisk, verksamhetsledare Gotlands Besöksnäring
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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 i Gotlands län
Petra Eriksson, universitetsadjunkt i kulturvård Uppsala universitet Campus Gotland
Björn Sundberg, verksamhetsledare Medeltidsveckan
Anne Ståhl Mousa, IT-strateg Region Gotland
Viktor Lindbäck, verksamhetsutvecklare Riksantikvarieämbetet
Per Wikberg, brandingenjör Region Gotland
Eva Backman, Visby Innerstadsförening
Arbetsgrupper
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Förvaltning, skydd och vård
Maria James, regionantikvarie Region Gotland (arbetsgruppsledare)
Kristin Löfstrand, byggnadsantikvarie Länsstyrelsen i Gotlands län (arbetsgruppsledare)
Anna Donarelli, utredare Riksantikvarieämbetet
Sandra Såger, byggnadsantikvarie Gotlands museum
Lars-Erik Berglund, fastighetsutvecklare Statens fastighetsverk
Agneta Emmervall, Visby Innerstadsförening

Livskraftig, hållbar stadskärna
Christian Hegardt, stadsarkitekt Region Gotland (arbetsgruppsledare)
Åsa Seger, enhetschef planering och utvecklingsavdelningen Region Gotland (arbetsgruppsledare)
Jenny Sandberg, samhällsplanerare Region Gotland
Frida Wolfgang, projektledare Region Gotland
Kristoffer Strehlnert, strateg Region Gotland
Berit Ångman Svedjemo, intendent offentlig konst Gotlands Museum
Magnus Olsson, verksamhetsledare Visby Centrum
Eva Backman, Visby Innerstadsförening

Hållbar turism
Monica Frisk, besöksnäringsstrateg Gotlands Besöksnäring (arbetsgruppsledare)
Karin Winsnes, besöksnäringsstrateg Region Gotland (arbetsgruppsledare)
Mats Jansson besöksnäringsstrateg Region Gotland
Sofia Scholler, miljökommunikatör och samordnare miljömål Länsstyrelsen i Gotlands län
Ulrika Persson-Fischer, forskare Uppsala universitet Campus Gotland
Catarina Wallentin, strateg Region Gotland
Anna Britta von Schulman, vd Hotell S:t Clemens
Frida Lindroth, projektledare goGotland

Miljö, energi och klimat
Elin Sander, klimatanpassningssamordnare Länsstyrelsen i Gotlands län
Petra Eriksson, universitetsadjunkt i kulturvård, Uppsala universitet Campus Gotland

Riskhantering och beredskap
Per Wikberg, brandingenjör Region Gotland
Christer Stoltz, beredskapschef Region Gotland
Erika Hedhammar, utredare Riksantikvarieämbetet

Interpretation och kunskapsuppbyggnad
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Björn Sundberg, verksamhetsledare, Medeltidsveckan
Lars Kruthof, pedagog Gotlands Museum
Maria Norderbrim, Visby domkyrka
Lars Grönberg, Visby Innerstadsförening
Ola Arvidsson, Kusinerna Kommunikation

Innovation och digitalisering
Anne Ståhl Mousa, IT-strateg Region Gotland
Viktor Lindbäck, verksamhetsutvecklare Riksantikvarieämbetet
Konsult
Johanna Skantz, We are Laja
Anna Linton, We are Laja
Projektassistenter
Erika Sköldefors, Karolina Gerdin
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Bilaga 5: Offentligt ägda fastigheter
Offentligt ägda fastigheter inom världsarvets gränser
Region Gotland

Fastighet

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

Ankaret 1 & 5
Blekdammen 10
Burmeister 4
Bävern 2
Galgberget 1:1 (naturreservat)*
Hällarna 1:7 (park)
Innerstaden 1:1
Innerstaden 1:2 (gatumark & park)

Innerstaden 1:20 (park)
Innerstaden 1:25 (kvartersmark)
Innerstaden 1:25-27 & 1:31 (kvartersmark)
Innerstaden 1:28 (park)
Innerstaden 1:33-42
Innerstaden 1:48 (park)
Innerstaden 1:7-15, 1:22 & 1:29 (park)
Kanonen 1 (under försäljning)*
Kapellet 2
Kopparsvik 1:1 (park)
Låset 14
Läroverket 1
Muren 6 (park)
Norr 1:30 (park)
Residenset 6
S:t Drotten 8, 10 & 12 (park)
S:t Göran 1:1 (park)
S:t Lars 6, 9 & 12
S:t Nikolaus 20, 22 & 24 (park)
Skeppsbron 2
Slöjdskolan 2
Solberga 1:19 (gatumark & park)
Trafiken 1
Trafiken 22 (kvartersmark)
Tullen 1
Udden 1
Vinkeln 36 & 37
Vågen 1 (kvartersmark)
Väpnaren 15
Östermur 9 & 10 (park)

Populärnamn
Kulturskolan
Rindi (kårhus)
Burmeisterska huset
Busstation
Galgen
Södergravar
Ringmuren
Donners plats, Rådhusplan, S:t Hansplan, Stora Torget,
Södertorg, Hamnkontor (gamla färjeterminalen)*,
Hamnmagasinet (Gotlands konsumtionsförenings
magasin)*, Sockersilon* Kallbadhuset, Södertorgsgrillen
m.fl.
Kyrkberget
Offentliga toaletter
Parkering Cramérgatan
Holmen*
Almedalen
Almedalsbiblioteket & Maltfabriken
Ödis (skolgård)
Palissaderna & Visborgs slott
Haima
S:t Hansskolan
Östergravar
Gamla residenset
Nordergravar
Café/Offentliga toaletter
Loge- och toalettbyggnad
Björkanderska magasinet
Översättarcentrum
Östra byrummet m.fl.
Donnerska huset
Parkering vid Cramérsgatan
Humanistcentrum
Översättarcentrum
Utsiktsplatsen vid Trappgatan
Förskolan Persgränd

Gotlandshem

Fastighet
Apoteket 4
Apoteket 5
Apoteket 6
Fregatten 21
Priorn 1
Priorn 3
Priorn 14
Östertull 6

Populärnamn
Mahognyvillan
Gamla Apoteket
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Statens fastighetsverk

Fastighet
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Helgeandshuset 1
Innerstaden 1:24
Innerstaden 1:49
Mynthuset 1
Residenset 3
S:t Drotten 3, 6, 9 & 11
S:t Drotten 7
S:t Göran 1:2*
S:t Hans 1 & Innerstaden 1:51
S:t Klemens 21
S:t Lars 2, 4, 8, 10 & 11
S:t Nikolaus 5, 16, 19, 21 & 23
S:ta Gertrud 16
S:ta Katarina 1
S:ta Katarina 7
Slottet 1
Solberga 1:22*
Tjärkoket 4
*Fastigheten ligger utanför världsarvets gränser.

Populärnamn
Helgeands ruin
S:t Olofs ruin
Dalmanstornet
Mynthuset
Residenset
S:t Drottens ruin
Polhemsparken
S:t Görans ruin
S:t Hans och S:t Pers ruin
St Klemens ruin
S:t Lars ruin
S:t Nikolaus ruin, Kultudralen
S:ta Gertruds ruin
S:ta Karins ruin
Klosterlängan
Visborgsslott (del av)
Solberga kloster
Tjärkoket
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Bilaga 6: Kartor

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

Riksintresse för kulturmiljövården i Visby
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Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen
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Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Detaljplan för Visby innerstad antagen av Kommunfullmäktige 2010-02-22

96 (97)

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

Region Gotland

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
2020-2030

97 (97)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 131

Nya krav för enskilda att bedriva fristående
förskola och skola

RS 2020/622
AU § 119

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Avgift om 20 000 kr tas ut för den som ansöker om godkännande att starta en
fristående förskola eller vissa fritidshem genom nyetablering.
x Avgift om 10 000 kr tas ut vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid
en fristående förskola eller vissa fritidshem.
x Avgifterna gäller från 1 september 2020 och gäller för inkomna ansökningar efter
detta datum.
x Avgifterna revideras vartannat år, med början 2022, och beslutas av regionfullmäktige.
x

Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit regionfullmäktige att införa en avgift
för ansökan om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.
Bakgrunden är skollagens nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning som
trädde i kraft 1 januari 2019. Bestämmelserna innebär att det införs skärpta krav på
insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. För utbildnings- och arbetslivsförvaltningen innebär de skärpta kraven en
skyldighet att göra en utökad prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en
ansökan om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem
(sådana fritidshem som inte anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass,
grundskola eller grundsärskola). De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk
omsorg och påverkar därmed inte godkännandet och tillsyn av denna verksamhetsform.
Med anledning av de utökade kraven på handläggning har i skollagen även införts en
möjlighet för kommunerna att ta ut en avgift i samband med ansökan. Detta då de
nya bestämmelserna innebär en väsentligt mer omfattande handläggning än tidigare.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår en avgift på 20 000 kronor vid ansökan om
godkännande vid nyetablering och en avgift på 10 000 kronor vid ansökan om
godkännande vid utökning av befintlig verksamhet. Avgiften betalas i samband med
att ansökan sänds till Region Gotland. Avgift tas ut även om ansökan ej beviljas.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot barn- och utbildningsnämndens förslag.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 131 forts
RS 2020/622
AU § 119

I ärendet har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen gjort en jämförelse med andra
kommuners avgifter och det kan konstateras att den föreslagna avgiften ligger i
mitten. Av de kommuner som jämförts ligger spannet mellan 12 000 och 35 000
kronor för nyetablering och mellan 0 och 20 000 kronor för utökning av befintlig
verksamhet.
Beräkningen är utförd utifrån självkostnadsprincipen och utgår från beräknat antal
timmar för handläggning. En mindre avgift för administration och lokalkostnader har
påförts, inga andra oh kostnader är inräknade.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-01
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-17, § 29
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/622
1 april 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Nya krav för enskilda att bedriva fristående förskola och skola
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•
•

Avgift om 20 000 kr tas ut för den som ansöker om godkännande att starta en
fristående förskola eller vissa fritidshem genom nyetablering.
Avgift om 10 000 kr tas ut vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid
en fristående förskola eller vissa fritidshem.
Avgifterna gäller från 1 september 2020 och gäller för inkomna ansökningar efter
detta datum.
Avgifterna revideras vartannat år, med början 2022, och beslutas av
regionfullmäktige.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit regionfullmäktige att införa en avgift
för ansökan om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.
Bakgrunden är skollagens nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning som
trädde i kraft 1 januari 2019. Bestämmelserna innebär att det införs skärpta krav på
insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva
verksamhet. För utbildnings- och arbetslivsförvaltningen innebär de skärpta kraven
en skyldighet att göra en utökad prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en
ansökan om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem
(sådana fritidshem som inte anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass,
grundskola eller grundsärskola). De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk
omsorg och påverkar därmed inte godkännandet och tillsyn av denna
verksamhetsform.
Med anledning av de utökade kraven på handläggning har i skollagen även införts en
möjlighet för kommunerna att ta ut en avgift i samband med ansökan. Detta då de
nya bestämmelserna innebär en väsentligt mer omfattande handläggning än tidigare.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår en avgift på 20 000 kronor vid ansökan om
godkännande vid nyetablering och en avgift på 10 000 kronor vid ansökan om
godkännande vid utökning av befintlig verksamhet. Avgiften betalas i samband med
att ansökan sänds till Region Gotland. Avgift tas ut även om ansökan ej beviljas.
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Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot barn- och
utbildningsnämndens förslag.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot barn- och
utbildningsnämndens förslag.
I ärendet har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen gjort en jämförelse med andra
kommuners avgifter och det kan konstateras att den föreslagna avgiften ligger i
mitten. Av de kommuner som jämförts ligger spannet mellan 12 000 och 35 000
kronor för nyetablering och mellan 0 och 20 000 kronor för utökning av befintlig
verksamhet.
Beräkningen är utförd utifrån självkostnadsprincipen och utgår från beräknat antal
timmar för handläggning. En mindre avgift för administration och lokalkostnader har
påförts, inga andra oh kostnader är inräknade.

Beslutsunderlag

BUN § 29 2020-03-17

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-17

BUN § 29

BUN § 29

Nya krav för enskilda att bedriva fristående
förskola och skola

BUN 2018/963
BUN AU §25

Barn- och utbildningsnämndens beslut







Nämnden godkänner förslag till avgift om 20 000 kr för den som ansöker om
godkännande att starta en fristående förskola eller vissa fritidshem genom
nyetablering.
Nämnden godkänner förslag till avgift om 10 000 kr vid ansökan om utökning av
befintlig verksamhet vid en fristående förskola eller vissa fritidshem.
Avgifterna gäller ansökningar som inkommer från och med 1 september 2020.
Avgifterna ska revideras vartannat år, med början 2022.
Nämnden föreslår att regionfullmäktige fastställer punkterna ovan.

Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning i
skollagen i kraft. Bestämmelserna innebär att det införs skärpta krav på insikt,
lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. För
förvaltningens del innebär de skärpta kraven en skyldighet att göra en utökad
prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en ansökan om godkännande av
fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. De skärpta kraven omfattar inte
enskild pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte nämndens godkännande om
avgifter och tillsyn av denna verksamhetsform.
Med anledning av de utökade kraven om ägar- och ledningsprövning har i skollagen
även förts in en möjlighet för kommunerna att ta ut en avgift i samband med dessa
ärenden från och med 1 januari 2019. Detta då de nya bestämmelserna innebär en
väsentligt mer omfattande handläggning än tidigare.
Mot bakgrund av ny lagstiftning, samt utbildning- och arbetslivsförvaltningens
omkostnader för handläggning av ansökningar, föreslår förvaltningen att Region
Gotland ska ta ut en avgift av den som ansöker om godkännande att starta fristående
förskola eller vissa fritidshem (sådana fritidshem som inte anordnas vid en fristående
skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola). Avgiften är avsedd att
täcka utbildnings- och arbetslivsförvaltningens kostnader för tillståndsprövning vid
nyetablering och förändringar i befintlig verksamhet.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-17

BUN § 29

forts BUN §29
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att nämnden föreslår till Regionfullmäktige
att besluta enligt förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-05
Bilaga Ekonomisk beräkning av avgift 2020-03-05
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2018/963
27 januari 2020

Marina Ljungman
Kvalitetscontroller

Barn- och utbildningsnämnden

Avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående
förskola och vissa fritidshem samt utökning av befintlig
verksamhet.
Förslag till beslut









Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till avgift om
20 000 kr för den som ansöker om godkännande att starta en
fristående förskola eller vissa fritidshem genom nyetablering.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till avgift om
10 000 kr vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid en
fristående förskola eller vissa fritidshem.
Följande avgifter börjar gälla från 1 september 2020 och gäller för
inkomna ansökningar efter detta datum.
Avgifterna revideras vartannat år, med början 2022, och beslutas av
regionfullmäktige.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige
om fastställande av punkterna enligt ovan.

Sammanfattning

Ägar- och ledningsprövning
Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning i
skollagen i kraft. Bestämmelserna innebär att det införs skärpta krav på insikt,
lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. För
förvaltningens del innebär de skärpta kraven en skyldighet att göra en utökad
prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en ansökan om godkännande av
fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. De skärpta kraven omfattar inte
enskild pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte nämndens godkännande om
avgifter och tillsyn av denna verksamhetsform.
Med anledning av de utökade kraven om ägar- och ledningsprövning har i skollagen
även förts in en möjlighet för kommunerna att ta ut en avgift i samband med
ansökan om godkännande av fristående förskolor och vissa fritidshem samt vid
utökning av befintlig verksamhet från och med 1 januari 2019. Detta då de nya
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bestämmelserna gällande ägar- och ledningsprövning innebär en väsentligt mer
omfattande handläggning än tidigare.
Mot bakgrund av ny lagstiftning, samt utbildning- och arbetslivsförvaltningens
omkostnader för handläggning av ansökningar, föreslår förvaltningen att Region
Gotland ska ta ut en avgift av den som ansöker om godkännande att starta fristående
förskola eller fristående fritidshem friliggande från en grundskola och av den som
ansöker om ändringar i befintlig verksamhet. Avgiften är avsedd att täcka
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens kostnader för tillståndsprövning vid
nyetablering och förändringar i befintlig verksamhet gällande fristående förskolor och
vissa fritidshem (sådana fritidshem som inte anordnas vid en fristående skolenhet
med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola).
Ärendebeskrivning

Regeringen beslutade den 7 juni 2018, utifrån proposition 2017/18:158 Ökade
tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden, om ökade krav på de som
ansöker om godkännande för att bedriva fristående verksamhet enligt skollagen,
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Regeringen beslutade även att den som handlägger ärendet om godkännande
av en enskild som huvudman, dvs. Statens skolinspektion eller en kommun, får ta ut
en avgift för ansökningar om godkännande enligt 2 kap. 5 § lag om ändring i
skollagen (2018:1158). Lagändringarna gäller från den 1 januari 2019.
Avgifterna tas ut med stöd av 2 kap. 5 c § Skollagen (2010:800). Avgifterna är
beräknade enligt självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § Kommunallagen (2017:725)
och baseras på tidsersättning för tjänsteman.
Avgifterna revideras vartannat år, med början 2022, och beslutas av
regionfullmäktige. Följande avgifter föreslås att gälla från 1 september 2020.
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen föreslår nämnden att ta ut följande avgifter:
Ansökan om godkännande vid nyetablering
20 000 kr
Ansökan om godkännande vid utökning av befintlig verksamhet
10 000 kr
Betalning av avgiften
Inbetalning ska ske i samband med att ansökan om godkännande av enskild
huvudman alternativt utökning av verksamheten sänds in. Ansökan handläggs när
komplett ansökan samt betalning av avgiften har kommit utbildning- och
arbetslivsförvaltningen tillhanda.
Avgift tas ut även om ansökan om godkännande ej beviljas.
Från och med den 1 januari 2019 ska förvaltningen göra ägar- och ledningsprövning.
De nya bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet av, eller på annat sätt förvärvad
insikt i, de föreskrifter som gäller för verksamheten samt lämplighet att bedriva
denna. Enligt den nya lydelsen i 2 kap 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den
enskilde
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1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som
gäller för verksamheten,
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen.
Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig (Skollagen 2010:800 2 kap 5 §
och 26 kap 4 §) Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra
sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av
betydelse beaktas.
Ägar- och ledningskrets

De nya kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning samt även andra
som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet, såsom
verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt
har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk företrädare),
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller
andra handelsbolag, samt personer som genom ett direkt eller indirekt ägande
(ägande i flera led) har ett väsentligt inflytande över verksamheten.
Krav erfarenhet och insikt

Förvaltningen hade även innan införandet av de nya bestämmelserna ett
godkännande- och tillsynsansvar för fristående förskolor och vissa fritidshem. Vad
gäller godkännande skulle sådant lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa
de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagligt
negativa följder på lång sikt för den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna, dvs. kommunen. Denna prövning ska fortfarande göras men innebär
tillsammans med de nya bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning att
prövningen framöver blir mer omfattande.
De nya kraven innebär bland annat att förvaltningen ska bedöma om det inom den
krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning finns kompetens
gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskole-/fritidshemsverksamhet,
såsom skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi.
Ekonomiska förutsättningar

De nya bestämmelserna förtydligar även kravet på att huvudmannen har ekonomiska
förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. Detta gäller både vid tillståndsprövning samt fortlöpande därefter.
Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.
Krav lämplighet

Förvaltningen ska även bedöma om de personer som ingår i ägar- och ledningskretsen i övrigt bedöms som lämpliga. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste
bedömas lämplig. Vid en sådan lämplighetsprövning ska viljan och förmågan att
fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra
omständigheter av betydelse beaktas. Det räcker med att en person bedöms olämplig
för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som,
enligt förarbetena, bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare
brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.
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Vid bedömningen av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och
ledningsprövningen kan uppgifter inhämtas från bl.a. Polismyndigheten,
Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder
kreditupplysningar.
Nya riktlinjer för ansökan arbetas nu fram tillsammans med e-tjänst för nyetablering,
utökning, anmälan om förändring i ägar-och ledningskrets och tillsyn. I riktlinjerna
ingår även regler för tillsyn.
Uttag av avgift i samband med godkännande vid nyetablering samt utökning av
befintlig verksamhet

Med anledning av de utökade kraven om ägar- och ledningsprövning har i
skollagen även förts in en möjlighet för kommunerna att ta ut en avgift i samband
med ansökan om godkännande av fristående förskolor och vissa fritidshem vid
nyetablering samt vid utökning av befintlig verksamhet.1 Det innebär inte att
regionen måste göra det, men om regionen beslutar sig för att ta ut en avgift ska
beslutet fattas av regionfullmäktige.
När det gäller principer för avgiftssättningen finns inga särskilda regler i skollagen
eller skolförordningen för kommunernas avgifter, utan det är kommunallagens
bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot
retroaktivt verkande beslut som gäller.
Viss ledning kan dock tas av de avgifter som Skolinspektionen kommer att ta ut för
sin prövning av ansökningar avseende fristående skolor, eftersom regionens
prövning rimligen kommer att vara liknande avseende ansökningar om fristående
förskolor och vissa fritidshem. Skolinspektionen kommer enligt 2 kap 5 §
skolförordningen ta ut en avgift på 35 000 kronor för ansökan om nyetablering av
fristående skola och 25 000 kronor för ansökan om utökning av befintligt
godkännande.
Ledning kan också tas ifrån förarbetena till lagändringarna (prop. 2017/18:158) där
regeringen bedömt att kostnaden per ansökan för godkännande om att bedriva
verksamhet inom skolväsendet i genomsnitt bedöms uppgå till ca 27 500 kronor.
Beräkningen baseras på de uppgifter som Skolinspektionen lämnat om den
genomsnittliga kostnaden för ett tillståndsärende. Regeringen bedömer att det inte
finns skäl att göra någon annan bedömning vad gäller kostnaden för en kommun vid
ansökan om godkännande av fristående förskola och vissa fritidshem vid
nyetablering. Uppskattningen är gjord utifrån att avgifterna sätts enligt principen om
full kostnadstäckning.
Varje kommuns avgift ska dock spegla den egna kommunens kostnader för
godkännande vid nyetablering samt utökning av befintlig verksamhet. Kommunen
får inte ta ut högre avgifter än motsvarande självkostnaden.
Omvärldsbevakning

Förvaltningen har i samband med framtagande av förslag om avgifter varit i kontakt
med kommuner som fattat beslut om införande av avgifter. Dessa kommuner är
Västerås, Eskilstuna och Jönköping, som ingår i ett särskilt nätverk tillsammans med
fem andra kommuner vad gäller den nya bestämmelsen om ägar- och
ledningsprövning.

1

2 kap. 5 c § skollagen
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Även ett antal andra kommuner har fattat beslut om införande av avgifter, både för
ansökan om godkännande vid nyetablering samt vid utökning av befintlig
verksamhet. Avgifterna uppgår till mellan 12 000 kronor och 35 000 kronor för
godkännande vid nyetablering samt mellan 0 kronor och 20 000 kronor vid
utökning av befintlig verksamhet. Redovisas i bilaga ” Ekonomisk beräkning av
avgift”.
Kostnadsbedömning

Förvaltningen har sammanställt en beräkning av självkostnaden för arbetstiden i ett
ärende om ansökan om godkännande av en fristående förskola och vissa fritidshem
vid nyetablering samt vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet. Avgiften
avser att täcka förvaltningens kostnader för prövningen av ansökan. Beräkningen
utgår från hur mycket arbetstid som en tjänsteman i snitt lägger ner i ett ärende.
Utgångspunkten för beräkningen är att den sökande bekostar sitt eget
ansökningsförfarande. Avgiften måste dock bygga på likställighetsprincipen så att alla
som söker godkännande i en och samma kommun behandlas lika, dvs. får erlägga
samma avgift.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör bedömningen att alla direkta och
indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till får tas med vid beräkningen av
självkostnaden. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, material och
utrustning. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och
administrationskostnader. Verksamhetens andel av kommunens centrala service- och
administrationskostnader kan också räknas med.
Förvaltningen har i samband med framtagande av förslag om avgifter tagit del av
Malmö stads ekonomiska beräkningsunderlag samt Västerås stad och Jönköping
kommuns beräkning av den tidsåtgång som krävs.
I ärenden om utökning av befintlig verksamhet tillämpas oftast ett förenklat
förfarande. Även om en ägar- och ledningsprövning också genomförs i denna del
bedöms handläggningen i övrigt inte vara lika omfattande som vid en nyetablering.
Förvaltningen bedömer att kostnaden för prövningen av ett ärende om utökning av
befintlig verksamhet uppgår till halva kostnaden för ett godkännande vid
nyetablering, d.v.s. ca 10 000 kronor. (godkännande vid nyetablering 20 000 kr).
Förslag om avgift

Mot bakgrund av de utökade kraven som innebär att förvaltningen måste göra en
mer omfattande prövning av nya aktörer som vill starta fristående förskola och vissa
fritidshem samt att det vid ett avgiftsbeläggande av ansökningsprövningen kan bidra
till att stänga ute icke seriösa aktörer som riskerar att få avslag eller inte har en
genomtänkt plan för sin verksamhet, föreslår förvaltningen att den som ansöker om
godkännande att starta fristående förskola och vissa fritidshem genom nyetablering
samt ansöker om utökning av befintlig verksamhet ska betala en avgift.
Med utgångspunkt i förvaltningens kostnadsberäkning, regeringens bedömning av
kostnaden per ansökan för godkännande om att bedriva verksamhet inom
skolväsendet samt andra kommuners beslut om uttag av avgifter föreslås följande
avgifter gälla för Region Gotland:
Ansökan om godkännande att starta fristående
förskola och vissa fritidshem genom nyetablering
Ansökan om utökning av befintlig
verksamhet

20 000 kronor
10 000 kronor
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Bedömning

Förvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut.
Då det tar längre tid att göra en bedömning av styrelsemedlemmar, ekonomi osv än
tidigare föreslår förvaltningen att avgifterna ska tas ut. Avgifterna ska enligt
kommunallagen basera sig på självkostnadsprincipen, det vill säga utgå ifrån den
arbetstid och de resurser som ärendeberedningen kräver. Rätten att ta ut avgift gäller
endast vid godkännande av ny fristående verksamhet samt vid utökning av befintligt
fristående verksamhet.
Förslag till avgift utgår från de direkta och indirekta kostnader som förvaltningen har
vid godkännande om att starta en fristående förskola eller vissa fritidshem genom
nyetablering samt utökning.
Utifrån denna förändring är förslaget att Barn- och utbildningsnämnden godkänner
framtaget förslag för ny avgift, inför fastställande i regionfullmäktige.
Barnperspektiv

Genom att ta ut en avgift för den som ansöker om godkännande att starta fristående
förskola eller vissa fritidshem finns goda förutsättningar för att endast seriösa aktörer
etablerar sig på marknaden. I förarbetena (prop. 2017/18:158) framgår att syftet med
lagändringarna är att säkerställa att privata utförare har tillräckliga förutsättningar att
bedriva verksamhet med god kvalitet och stärka allmänhetens tilltro till sektorn. Det
framgår vidare att förändringarna kan komma att förbättra konkurrensvillkoren inom
välfärdssektorn, genom att förhindra att oseriösa aktörer eller aktörer med bristfälliga
förutsättningar etablerar sig eller verkar inom välfärdssektorn. Om färre oseriösa
aktörer ansöker om godkännande så innebär det att förvaltningen får mer tid till de
seriösa aktörerna och tillsynen av regionens fristående förskolor och vissa fritidshem
för att säkerställa att de bedrivs med långsiktighet och kvalitet, vilket gynnar barnen.
Jämställdhetsperspektiv

Förvaltningen ser inte att förslaget kan komma att påverka jämställdheten.
Landsbygdsperspektiv

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys

Med anledning av skollagens nya regleringar ställs högre krav på förvaltningen vid
godkännandeprövning samt vid tillsyn av fristående förskolor och vissa fritidshem.
Bestämmelserna innebär bland annat att förvaltningen i samband med godkännande
av huvudmän som vill starta fristående förskola eller vissa fritidshem kommer att
göra en så kallad ägar- och ledningsprövning. Konkret innebär förändringen en större
administrativ hantering och utökat ansvar för utredningar. De ökade kostnaderna kan
kompenseras av föreslagna avgifter.
Beslutsunderlag

Proposition 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling
inom välfärden
SKL Cirkulär 18:41 Ägar- och ledningsprövning-nya krav för enskilda att bedriva
fristående förskola
Bilaga. Ekonomisk beräkning av avgift
Kommunallag (2017:725) 2 kap. 6 §
Skollag (2010:800) 2 kap. 5 c §
6 (7)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2018/963

SFS 2018:1158 2 kap. 5 § Lag om ändring i skollagen (2010:800)
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-27
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Bilaga

BUN 2018/963
27 januari 2020

Marina Ljungman
Kvalitetscontroller

Ekonomisk beräkning av avgift
Sammanfattning

Avgiften är avsedd att täcka regionens kostnader för tillståndsprövning vid
nyetablering och förändringar i befintlig verksamhet gällande fristående förskolor och
vissa fritidshem. Vid beräkningen av självkostnaderna får alla relevanta direkta och
indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta
kostnader är personalkostnader, material och utrustning. Exempel på indirekta
kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader.
Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och
administrationskostnader bör också räknas med. Avgifterna tas ut med stöd av 2 kap.
5 c § Skollagen (2010:800). Avgiften är beräknad enligt självkostnadsprincipen enligt
2 kap. 6 § Kommunallagen (2017:725) och baseras på tidsersättning för tjänsteman.

Yrkesgrupp
Kvalitetsutvecklare - controller

Tidsåtgång
Beräknad
timmar
arbetskostnad
40

14 100

Avdelningschef

4

2 093

Ekonomichef

4

1 825

Utbildningsdirektör

1

801

Nämndsekreterare

1,5

413

50,50

19 231

Delsumma
Lokaler och administrativa kostnader
Summa Totalt

987
50,50

20 218

I ett ansökningsförfarande bedöms följande tjänstemän och delar ingå:
Kvalitetsutvecklare och kvalitetscontroller på förvaltningen granskar ett ärende om
godkännande av fristående förskola och vissa fritidshem. I ett ansökningsförande
ingår samtal och/eller möte inför inlämning av ansökan, mottagande och diarieföring
av ansökan, genomläsning av ansökan samt eventuellt begäran om komplettering,
beräknar minst en begäran om komplettering. I genomläsningen ingår även
bedömning av verksamhetsplan i relation till skollagen, läroplanen samt Allmänna råd
och kommentarer. Måluppfyllelse i förskolan.
Ägar- och ledningsprövning (d.v.s. kontroll av huvudmans lämplighet samt kunskap
och erfarenheter av verksamheten, ekonomi och arbetsmiljö). I denna prövning ingår
även inhämtning av uppgifter från andra myndigheter, ex. kundfodringsupplysning,
belastningsregister m. m.)
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2018/963

Tar stöd i bedömningsprocessen med hjälp av andra tjänstemän vid förvaltningen i
frågor som rör bedömning av verksamhetens lokaler, ägar- och ledningsprövningen,
den ekonomiska kalkylen, vid intervju samt besök i verksamheten.
Förberedelse för intervju med sökanden, intervju med sökanden, kommunicering av
förslag till beslut samt framtagande av tjänsteskrivelse till nämnd, föredragning i
nämnd. Etableringskontroll (verksamhetsbesök) (2 personer från förvaltningen
genomför besöket) 5 dagar.
Avdelningschefen på förvaltningen läser igenom förslag till beslut med feedback, och
skickar vidare för godkännande, samt deltar vid nämndsammanträde, stöd i
bedömningsprocessen 0,5 dag.
Ekonomichef granskar sökandens budget och kontroll av ekonomisk kalkyl, stöd i
bedömningsprocessen 0,5 dag.
Utbildningsdirektören får ärendet för godkännande och deltar i
ordförandeberedningen samt på nämndssammanträde, 1 h.
Nämndsekreterare utför administration och registrering för att publicera ärendet till
ordförandeberedning och nämnd samt delta i ordförandeberedning och
nämndssammanträde, 1,5 h.
Jämförelse av andra kommuners avgifter

Kommuner

Avgift vid godkännande
om start av ny fristående
förskola

Västerås stad

12 000 kr

6 000 kr

Örebro Kommun

12 000 kr

6 000 kr

Jönköping kommun

20 000 kr

10 000 kr

Norrköpings kommun

24 000 kr

12 000 kr

Gävle kommun

24 000 kr

12 000 kr

Alingsås kommun

24 000 kr

12 000 kr

Göteborg stad

25 000 kr

18 000 kr

Malmö stad

25 000 kr

0 kr

Eskilstuna kommun

25 000 kr

0 kr

Solna stad

35 000 kr

20 000 kr

Sundbybergs stad

35 000 kr

20 000 kr

Avgift vid utökande av
befintlig verksamhet

Skolinspektionen ansvarar för tillsyn och godkännande fristående grundskolor och
tar en avgift på 35 000 kr för ansökan om nyetablering av fristående skola och 25 000
kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.
I ärenden om utökning av befintlig verksamhet tillämpas oftast ett förenklat
förfarande. Även om en ägar- och ledningsprövning också genomförs i denna del
bedöms handläggningen i övrigt inte vara lika omfattande som vid en nyetablering.
Förvaltningen bedömer att kostnaden för prövningen av ett ärende om utökning av
befintlig verksamhet uppgår till halva kostnaden för ett godkännande vid
nyetablering, d.v.s. ca 10 000 kronor. (godkännande vid nyetablering 20 000 kr)
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 102

Kollektivtrafikavtal ”Trafik 2020” - begäran
om tilläggsanslag till tekniska nämnden
samt omdisponering av budget mellan barnoch utbildningsnämnden och tekniska
nämnden

RS 2020/314
AU § 91

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag till driftbudgeten på 11 700 000 kr.
Tilläggsanslaget finansieras via regionens Eget kapital genom att minska regionens
budgeterade resultat för 2020 till 87 miljoner kr.
x Ett budgetanslag på 1 238 000 kr överförs från barn- och utbildningsnämnden till
tekniska nämnden till följd av det nya kollektivtrafikavtalet ”Trafik 2020”.
x I budget 2021 överförs ytterligare 1 238 000 kr från barn- och utbildningsnämnden
till tekniska nämnden till följd av det nya kollektivtrafikavtalet ”Trafik 2020”.
x

Det nya avtalet för kollektivtrafik som benämns ”Trafik 2020”, medför ökade
driftskostnader. Tekniska nämnden beräknar att totalkostnaden för avtalet ökar från
60,3 mnkr till 86 mnkr. Eftersom avtalet inte träder i kraft förrän 1 juni 2020 slår
kostnadsökningen inte igenom med helårseffekt förrän 2021. Tekniska nämnden
begär därför tilläggsanslag för 2020 med 12,9 mnkr varav 1,2 mnkr förs över från
barn- och utbildningsnämnden.
Avseende skolskjutsar så ersätts Landsbygdsavtalet och Visbyavtalet av Trafik 2020
avtalet. I Trafik 2020 avtalet fördelas kostnaderna mellan tekniska nämnden och
barn- och utbildningsnämnden utifrån körda kilometer vilket innebär att 28 procent
av kostnaderna belastar barn- och utbildningsnämnden. 28 procent motsvarar en
årlig totalkostnad på cirka 36 mnkr. I 2020 års budget är anslaget 37,2 mnkr varför
1,2 mnkr föreslås ombudgeteras till tekniska nämnden. I 2021 års budget ska
ytterligare 1,2 mnkr överföras till tekniska nämnden.
Både tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden har godkänt överföringen.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot fördelningen av kostnader
mellan tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden och att budgetanslag
därmed behöver överföras.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 102 forts
RS 2020/314
AU § 91

Om tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag beviljas medför det att det
budgeterade resultatet minskar och kommer att uppgå till 87 mnkr. Ett av de
finansiella målen är att det budgeterade resultatet ska uppgå till 2 procent av
verksamhetens nettokostnader vilket motsvarar 108 mnkr utifrån den budget som
regionfullmäktige beslutade i november 2019. När budgeten beslutades var det
budgeterade resultatet 120 mnkr men efter beslut om tilläggsanslag till hälso- och
sjukvårdsnämnden sjönk det till 99 mnkr.
Det är inte önskvärt att minska resultatet så att regionfullmäktiges uppsatta mål inte
nås. Men eftersom verksamheten omfattas av ett nytt avtal som kommer att börja
gälla 1 juni och möjligheten till omprioritering inom tekniska nämnden inte är möjlig,
så föreslås ändå att tilläggsanslaget beviljas. Hur finansieringen ska ske från 2021 och
framåt får hanteras i budgetprocessen.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2020-02-19, § 30
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-04, § 8
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-10
Skickas till
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/314
10 mars 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Kollektivtrafikavtal ”Trafik 2020” - begäran om tilläggsanslag
till tekniska nämnden samt omdisponering av budget mellan
barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

•
•

Tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag till driftbudgeten på 11 700 000
kronor. Tilläggsanslaget finansieras via regionens Eget kapital genom att minska
regionens budgeterade resultat för 2020 till 87 miljoner kr.
Ett budgetanslag på 1 238 000 kr överförs från barn- och utbildningsnämnden till
tekniska nämnden till följd av det nya kollektivtrafikavtalet ”Trafik 2020”.
I budget 2021 överförs ytterligare 1 238 000 kr från barn- och
utbildningsnämnden till tekniska nämnden till följd av det nya
kollektivtrafikavtalet ”Trafik 2020”.

Sammanfattning

Det nya avtalet för kollektivtrafik som benämns ”Trafik 2020”, medför ökade
driftskostnader. Tekniska nämnden beräknar att totalkostnaden för avtalet ökar från
60,3 mnkr till 86 mnkr. Eftersom avtalet inte träder i kraft förrän 1 juni 2020 slår
kostnadsökningen inte igenom med helårseffekt förrän 2021. Tekniska nämnden
begär därför tilläggsanslag för 2020 med 12,9 mnkr varav 1,2 mnkr förs över från
barn- och utbildningsnämnden.
Avseende skolskjutsar så ersätts Landsbygdsavtalet och Visbyavtalet av Trafik 2020
avtalet. I Trafik 2020 avtalet fördelas kostnaderna mellan tekniska nämnden och
barn- och utbildningsnämnden utifrån körda kilometer vilket innebär att 28 procent
av kostnaderna belastar barn- och utbildningsnämnden. 28 procent motsvarar en
årlig totalkostnad på cirka 36 mnkr. I 2020 års budget är anslaget 37,2 mnkr varför
1,2 mnkr föreslås ombudgeteras till tekniska nämnden. I 2021 års budget ska
ytterligare 1,2 mnkr överföras till tekniska nämnden.
Både tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden har godkänt
överföringen.
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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 2020/314

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot fördelningen av kostnader
mellan tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden och att budgetanslag
därmed behöver överföras.
Om tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag beviljas medför det att det
budgeterade resultatet minskar och kommer att uppgå till 87 mnkr. Ett av de
finansiella målen är att det budgeterade resultatet ska uppgå till 2 procent av
verksamhetens nettokostnader vilket motsvarar 108 mnkr utifrån den budget som
regionfullmäktige beslutade i november 2019. När budgeten beslutades var det
budgeterade resultatet 120 mnkr men efter beslut om tilläggsanslag till hälso- och
sjukvårdsnämnden sjönk det till 99 mnkr.
Det är inte önskvärt att minska resultatet så att regionfullmäktiges uppsatta mål inte
nås. Men eftersom verksamheten omfattas av ett nytt avtal som kommer att börja
gälla 1 juni och möjligheten till omprioritering inom tekniska nämnden inte är möjlig,
så föreslås ändå att tilläggsanslaget beviljas. Hur finansieringen ska ske från 2021 och
framåt får hanteras i budgetprocessen.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-02-19 §30
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-04 §8

Regionstyrelseförvaltningen

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

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 30

TN § 30

Begäran om tilläggsanslag för kollektivtrafik

TN 2020/323
TN AU § 26

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för ökade driftkostnader
inom kollektivtrafiken på Gotland med totalt 12 890 000 kronor.
Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos barn- och utbildningsnämnden att
omdisponering sker med 1 238 000 kronor avseende kollektivtrafik 2020.
Barn- och utbildningsnämnden bör ta initiativ till omdisponeringen eftersom anslaget
finns i deras ram. Det motsvarar 2 476 000 kronor på helår vilket bör
permanentas i driftbudgeten för 2021.

Nuvarande avtal om den allmänna linjelagda kollektivtrafiken på Gotland upphör
den 30 juni 2020. Det ersätts av Trafik 2020-avtalet.
Kostnader för Trafik 2020-avtalet fördelas mellan tekniska nämnden och barn- och
utbildningsnämnden proportionellt med körda kilometer. Detta innebär att barn- och
utbildningsnämnden debiteras motsvarande 28 procent av totalkostnaden och
tekniska nämnden 72 procent.
Trafik 2020-avtalet innebär en driftkostnad för TN på cirka 86 000 000 kronor per
år. För andra halvåret 2020 beräknas driftkostnaden för den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken bli ca 43 000 000 kronor. Detta innebär en uppskattad kostnad för
den allmänna linjelagda kollektivtrafiken för hela 2020 på totalt 73 000 000 kronor.
För detta måste tilläggsanslag begäras samtidigt som TN bör få en ramöverföring
från BUN på 1 238 000 kronor under 2020. Det motsvarar 2 476 000 kronor på helår
och gäller från 2021 och framåt vilket innebär att ramöverföringen måste
permanentas. Trafik 2020-avtalet kommer att medföra en kostnadsminskning för
BUN med 1 238 000 kronor i förhållande till nuvarande avtal. Detta belopp ska
därför överföras till TN 2020. För år 2021 ska 2 476 000 kronor överföras från BUN
till TN.
Denna beräkning bygger på att totalkostnaden för Trafik 2020 fördelas efter antal
körda km för skolskjutsar respektive linjetrafiken.
Tekniska nämnden har vid budgetarbetet utgått från det nuvarande avtalet och därför
budgeterat totala driftkostnader med 60 332 000 kronor för den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken år 2020. Det innebär att Trafik 2020-avtalet tillsammans med
underbudgetering av kostnader kommer att medföra en kostnadsökning för TN på
12 890 000 kronor. Detta belopp behöver tillskjutas till tekniska nämnden under
2020 för att uppnå budget i balans.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 30

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras 2020 för driften av
kollektivtrafiken med totalt 12 890 000 kronor. En omdisponering av driftanslag bör
dessutom göras mellan barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden med
totalt 1 238 000 kronor under 2020. Det motsvarar 2 476 000 kronor på helår vilket
bör permanentas i driftbudgeten för 2021. Barn- och utbildningsnämnden bör ta
initiativ till omdisponeringen eftersom anslaget finns i deras ram.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Begäran om tilläggsanslag för
ökade driftkostnader inom kollektivtrafiken är i överensstämmande med region
Gotlands övergripande mål nr 17 ”Region Gotland har ett resultat som uppgår till
minst 2 procent av nettokostnaden”.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet innebärande att kollektivtrafiken kan drivas som planerat vilket
bidrar till att det Gotländska samhället fortsatt kan utvecklas i en positiv riktning.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet
innebärande att planerad kollektivtrafik kan drivas så att hela Gotland kan utvecklas i
en positiv riktning.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser innebärande
att ett ökat driftanslag innebär att planerade kollektivtrafik kan genomföras.
Budgetunderskott kan undvikas.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för ökade driftkostnader
inom kollektivtrafiken på Gotland med totalt 12 890 000 kronor.
Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos barn- och utbildningsnämnden att
omdisponering sker med 1 238 000 kronor avseende kollektivtrafik 2020.
Barn- och utbildningsnämnden bör ta initiativ till omdisponeringen eftersom anslaget
finns i deras ram. Det motsvarar 2 476 000 kronor på helår vilket bör permanentas i
driftbudgeten för 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-02-12
Skickas till
Regionstyrelsen ref RS 2020/314
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/323
12 februari 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag för kollektivtrafik
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för ökade
driftkostnader inom kollektivtrafiken på Gotland med totalt 12 890 000
kronor.
Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos barn och utbildningsnämnden
att omdisponering sker med 1 238 000 kronor avseende kollektivtrafik 2020.

Sammanfattning

Nuvarande avtal om den allmänna linjelagda kollektivtrafiken på Gotland upphör
den 30 juni 2020. Det ersätts av Trafik 2020-avtalet.
Kostnader för Trafik 2020-avtalet fördelas mellan tekniska nämnden och barn- och
utbildningsnämnden proportionellt med körda kilometer. Detta innebär att barn- och
utbildningsnämnden debiteras motsvarande 28 procent av totalkostnaden och
tekniska nämnden 72 procent.
Trafik 2020-avtalet innebär en driftkostnad för TN på cirka 86 000 000 kronor per
år. För andra halvåret 2020 beräknas driftkostnaden för den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken bli ca 43 000 000 kronor. Detta innebär en uppskattad kostnad för
den allmänna linjelagda kollektivtrafiken för hela 2020 på totalt 73 000 000 kronor.
För detta måste tilläggsanslag begäras samtidigt som TN bör få en ramöverföring
från BUN på 1 238 000 kronor under 2020. Det motsvarar 2 476 000 kronor på
helår och gäller från 2021 och framåt vilket innebär att ramöverföringen måste
permanentas.
Denna beräkning bygger på att totalkostnaden för Trafik 2020 fördelas efter antal
körda km för skolskjutsar respektive linjetrafiken.
Tekniska nämnden har vid budgetarbetet utgått från det nuvarande avtalet och därför
budgeterat totala driftkostnader med 60 332 000 kronor för den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken år 2020. Det innebär att Trafik 2020-avtalet tillsammans med
underbudgetering av kostnader kommer att medföra en kostnadsökning för TN på
12 890 000 kronor. Detta belopp behöver tillskjutas till tekniska nämnden under
2020 för att uppnå budget i balans.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/323
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras 2020 för driften av
kollektivtrafiken med totalt 12 890 000 kronor. En omdisponering av driftanslag
bör dessutom göras mellan barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden
med totalt 1 238 000 kronor under 2020. Det motsvarar 2 476 000 kronor på helår
vilket bör permanentas i driftbudgeten för 2021. Barn- och utbildningsnämnden bör
ta initiativ till omdisponeringen eftersom anslaget finns i deras ram.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Begäran om tilläggsanslag för
ökade driftkostnader inom kollektivtrafiken är i överensstämmande med region
Gotlands övergripande mål nr 17 ”Region Gotland har ett resultat som uppgår till
minst 2 procent av nettokostnaden”.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet innebärande att kollektivtrafiken kan drivas som planerat vilket
bidrar till att det Gotländska samhället fortsatt kan utvecklas i en positiv riktning.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet
innebärande att planerad kollektivtrafik kan drivas så att hela Gotland kan utvecklas i
en positiv riktning.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser innebärande
att ett ökat driftanslag innebär att planerade kollektivtrafik kan genomföras.
Budgetunderskott kan undvikas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-02-12
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-04

BUN § 8

BUN § 8

Fördelning busskostnad vid Trafik 2020

BUN 2019/1169
BUN AU §9

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Att barn- och utbildningsnämnden godkänner att totalkostnaden för Trafik 2020
fördelas mellan tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden
proportionellt med körda kilometer. Detta innebär att barn- och
utbildningsnämnden debiteras motsvarande 28 procent av totalkostnaden och
tekniska nämnden 72 procent.
 Att barn- och utbildningsnämnden för år 2020 godkänner en överföring av
1 238 000 kronor från skolskjutsbudgeten till tekniska nämnden.
 Att barn- och utbildningsnämnden inför budget 2021 och framåt utgår från Trafik
2020 vid budgetering och enligt plan överför ytterligare 1 238 000 kronor för att
slutligen bli 2 476 000 kr av skolskjutskostnaderna.


Landsbygdsavtalet och Visbyavtalet för skolskjutsar upphör 30 juni 2020 och ersätts
av Trafik 2020-avtalet.
För Region Gotland innebär Trafik 2020-avtalet en årlig kostnadsökning på totalt
26 465 833 kr per år jämfört med 2018 års utfall. För 2020 års utfall beräknas 50
procent av denna ökning. Med den föreslagna fördelningsnyckeln körda kilometer
blir det en kostnadsminskning för barn- och utbildningsnämnden och en
kostnadshöjning för tekniska nämnden.
Trafik 2020-avtalet innebär en kostnad för barn- och utbildningsnämnden på cirka 34
000 000 per år. För höstterminen 2020 beräknas kostnaden för huvudskjutsar bli
cirka 17 000 000. Detta innebär en uppskattad kostnad för huvudskjutsar för hela
2020 på totalt 36 000 000.
Barn- och utbildningsnämnden har vid budgetarbetet utgått från de gamla
skolskjutsavtalen och därför budgeterat totalt 37 238 000 kr. Detta gör att Trafik
2020 kommer att medföra en kostnadsminskning för BUN på 1 238 000 kr. Detta
belopp skall överföras till tekniska nämnden under 2020. Enligt plan föreslås inför
budget 2021 ytterligare 1 238 000 kronor. Det totala beloppet att överföra från och
med 2021 är 2 476 000 kronor.
Denna beräkning bygger på att totalkostnaden för Trafik 2020 fördelas efter antal
körda kilometer, baserat på statistik år 2018 för skolskjutsar respektive den allmänna
kollektivtrafiken
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-04

BUN § 8

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet lämnade ärendet efter diskussion.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande försörjningschef Rolf Andersson.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår:
 Att barn- och utbildningsnämnden godkänner att totalkostnaden för Trafik 2020
fördelas mellan tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden
proportionellt med körda kilometer. Detta innebär att barn- och
utbildningsnämnden debiteras motsvarande 28 procent av totalkostnaden och
tekniska nämnden 72 procent.
 Att barn- och utbildningsnämnden för år 2020 godkänner en överföring av
1 238 000 kronor från skolskjutsbudgeten till tekniska nämnden.
 Att barn- och utbildningsnämnden inför budget 2021 och framåt utgår från Trafik
2020 vid budgetering och enligt plan överför ytterligare 1 238 000 kronor för att
slutligen bli 2 476 000 kr av skolskjutskostnaderna
Ordförande ställer samlad proposition på sina förslag och finner att de vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-27
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 135

Taxeändring betalsopsäck

RS 2020/737
AU § 124

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Priset på betalsopsäck höjs från 83 kronor till 135 kronor och priset för budning
av betalsopsäck höjs från 105 kronor till 300 kronor.

Region Gotland erbjuder en betalsopsäck för blandat avfall som kan köpas i butiker
och lämnas på återvinningscentraler alternativt hämtas mot en budningsavgift. Priset
för dessa tjänster har varit samma under lång tid och inte täckt verksamhetens
omkostnader för hantering av blandat avfall. Årligen säljs ca 5 500 betalsopsäckar
vilket ger en intäkt på knappt 450 000 kr. Kostnaden för teknikförvaltningen för
omhändertagandet av säckarna är 1 700 000 kr per år vilket innebär en förlust
jämfört med intäkterna. För att få betalsopsäcken att bära sina egna kostnader i
dagsläget är lägsta pris per säck för kund 310 kr.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens förslag.
Trots höjning av priset kommer tjänsten inte att bära sina egna kostnader. Nämnden
bör se över hanteringen för att nå en större kostnadstäckning än idag. Tekniska
nämnden har gett sin förvaltning i uppdrag att se på möjligheten att ta fram olika
betalsopsäckar för att ge större möjlighet att källsortera. Om detta ger bättre möjlighet att finansiera tjänsten återstår att se.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2020-04-15, § 82
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-04
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/737
4 maj 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Taxeändring betalsopsäck
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige


Priset på betalsopsäck höjs från 83 kronor till 135 kronor och priset för budning
av betalsopsäck höjs från 105 kronor till 300 kronor

Sammanfattning

Region Gotland erbjuder en betalsopsäck för blandat avfall som kan köpas i butiker
och lämnas på återvinningscentraler alternativt hämtas mot en budningsavgift. Priset
för dessa tjänster har varit samma under lång tid och inte täckt verksamhetens
omkostnader för hantering av blandat avfall.
Årligen säljs ca 5 500 betalsopsäckar vilket ger en intäkt på knappt 450 tkr.
Kostnaden för teknikförvaltningen för omhändertagandet av säckarna är 1 700 tkr
per år vilket innebär en förlust jämfört med intäkterna. För att få betalsopsäcken att
bära sina egna kostnader i dagsläget är lägsta pris per säck för kund 310 kr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens förslag.
Trots höjning av priset kommer tjänsten inte att bära sina egna kostnader. Nämnden
bör se över hanteringen för att nå en större kostnadstäckning än idag.
Tekniska nämnden har gett sin förvaltning i uppdrag att se på möjligheten att ta fram
olika betalsopsäckar för att ge större möjlighet att källsortera. Om detta ger bättre
möjlighet att finansiera tjänsten återstår att se.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2020-04-15 § 82
Regionstyrelseförvaltningen

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

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-15

TN § 82

TN § 82

Taxeändring betalsopsäck

TN 2020/936
TN AU § 76

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att höja priset på
betalsopsäcken från 83 kronor till 135 kronor och priset för budning av
betalsopsäck från 105 kronor till 300 kronor.
Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag att ge teknikförvaltningen i
uppdrag att utreda möjligheterna till en lösning med flera olika betalsopsäckar för
att uppmuntra kunderna att källsortera sina sopor, enligt Eva Gahnströms (C)
yrkande.

Region Gotland erbjuder en betalsopsäck med blandat avfall som kan köpas i butiker
och lämnas på återvinningscentraler alternativt hämtas mot en budningsavgift. Priset
för dessa tjänster har varit det samma under lång tid och inte täckt verksamhetens
omkostnader för hantering av blandat avfall.
Årligen säljs ca 5500 betalsopsäckar, 2019 samlades det in 4542 st betalsopsäckar vid
enskilda hämtställen. Till detta kommer de som lämnas vid ÅVC, hamnen och Fårö.
Kostnaden för teknikförvaltningen för omhändertagandet av säckarna är 1 700 000
kronor per år vilket innebär en förlust på ca 1 400 000 kronor per år jämfört med
intäkterna. För att få betalsopsäcken att bära sina egna kostnader i dagsläget är lägsta
pris per säck för kund 310 kr.
Bedömning

Avfallsavdelningen kar undersökt kostnaderna för tjänsten betalsopsäck och kan
konstatera att tjänsten kostar betydligt mer än intäkterna.
Enligt Region Gotlands avfallsplan ska avfall ses som en resurs. Med detta mål
försöker Region Gotland skära ner på mängden blandat avfall som produceras på
Gotland. Målet är att avfallet istället ska sorteras och därmed göra avfall till en resurs.
För att få en ekonomi i balans föreslår teknikförvaltningen att priset höjs till 135
kronor per betalsopsäck och priset för budning av betalsopsäck från 105 kronor till
300 kr. 2019 var det 10 st budningar. Entreprenörsersättning för varje budning är
1375 kr.
Barn- och genusperspektiv –inte relevant.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet gäller hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär en ökad intäkt för Region Gotland
men täcker ändå inte kostnaderna för tjänsten betalsopsäck.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-15

TN § 82

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar på att priset för betasopsäcken ska vara 100 kronor
och budning ska vara 150 kronor.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar enligt arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på Lars Engelbrektssons (SD) yrkande och
arbetsutskottets förslag och finner att arbetsutskottets förslag vinner bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att höja priset på
betalsopsäcken från 83 kronor till 135 kronor och priset för budning av betalsopsäck
från 105 kronor till 300 kronor.
Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till en
lösning med flera olika betalsopsäckar för att uppmuntra kunderna att källsortera sina
sopor, enligt Eva Gahnströms (C) yrkande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-12
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/936
12 mars 2020

Linda Vonstad

Tekniska nämnden

Taxeändring betalsopsäck
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att höja priset på
betalsopsäcken från 83 kronor till 135 kronor och priset för budning av betalsopsäck
från 105 kronor till 300 kronor.

Sammanfattning

Region Gotland erbjuder en betalsopsäck med blandat avfall som kan köpas i butiker
och lämnas på återvinningscentraler alternativt hämtas mot en budningsavgift. Priset
för dessa tjänster har varit det samma under lång tid och inte täckt verksamhetens
omkostnader för hantering av blandat avfall.
Årligen säljs ca 5500 betalsopsäckar, 2019 samlades det in 4542 st betalsopsäckar vid
enskilda hämtställen. Till detta kommer de som lämnas vid ÅVC, hamnen och Fårö.
Kostnaden för teknikförvaltningen för omhändertagandet av säckarna är 1 700 000
kronor per år vilket innebär en förlust på ca 1 400 000 kronor per år jämfört med
intäkterna. För att få betalsopsäcken att bära sina egna kostnader i dagsläget är lägsta
pris per säck för kund 310 kr.
Bedömning

Avfallsavdelningen kar undersökt kostnaderna för tjänsten betalsopsäck och kan
konstatera att tjänsten kostar betydligt mer än intäkterna.
Enligt Region Gotlands avfallsplan ska avfall ses som en resurs. Med detta mål
försöker Region Gotland skära ner på mängden blandat avfall som produceras på
Gotland. Målet är att avfallet istället ska sorteras och därmed göra avfall till en resurs.
För att få en ekonomi i balans föreslår teknikförvaltningen att priset höjs till 135
kronor per betalsopsäck och priset för budning av betalsopsäck från 105 kronor till
300 kr. 2019 var det 10 st budningar. Entreprenörsersättning för varje budning är
1375 kr.
Barn- och genusperspektiv –inte relevant.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet gäller hela Gotland.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/936

Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär en ökad intäkt för Region
Gotland men täcker ändå inte kostnaderna för tjänsten betalsopsäck.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-12
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 148

Införande av arbetsresekort

RS 2019/820
AU § 155

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Förändringen i Bestämmelser för färdtjänst godkänns. De nya bestämmelserna
gäller med omedelbar verkan.

Regionfullmäktige beslutade 2020-02-17, § 10 att månadskort plus avskaffas och
arbetsresekort införs. Enhetspris för arbetsresekortet är 400 kr/månad. Med
anledning av beslutet måste bestämmelser för färdtjänst justeras så att de stämmer
överens med beslutet.
Nuvarande formulering
2. Antalet resor
Den färdtjänstberättigade kan beviljas fritt antal reser eller ett begränsat antal resor
utifrån sökandes funktionsnedsättning och möjlighet till att resa med allmänna
kommunikationer. Periodkort som gäller för resor med allmän- och särskild
kollektivtrafik finns att köpa. För resor i annan kommun/län beviljas resor upp till
9 mil/enkelresa. Kostnad för periodkort och egenavgift för färdtjänst annan
kommun/län, se Taxa för all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor.
Förslag till ny formulering
2. Antalet resor
Den färdtjänstberättigade kan beviljas fritt antal resor eller ett begränsat antal resor
utifrån sökandes funktionsnedsättning och möjlighet till att resa med allmänna
kommunikationer. För arbetsresor och utbildningsresor mellan bostaden och
arbetsplatsen respektive utbildningslokalerna inom region Gotland kan ett periodkort
(arbetsresekort) köpas som gäller för en tur- och returresa per dag. Periodkortet
gäller även för resor med allmän kollektivtrafik. För resor i annan kommun/län
beviljas resor upp till 9 mil/enkelresa. Kostnad för periodkort och egenavgift för
färdtjänst annan kommun/län, se Taxa för all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och
sjukresor.
Tekniska nämnden har i anslutning till beslutet om förändringen tagit beslut om
riktlinjer för arbetsresekortet.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot den nya formuleringen.
Beslutet är en följd av redan tidigare beslutad förändring.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 148 forts
RS 2019/820
AU § 155

På arbetsutskottet föreslogs att ärendet överlämnas utan eget yttrande till regionstyrelsen då arbetsutskottet inte kunnat ta del av handlingarna innan dagens
sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Thomas Gustafson (V) anmäler med instämmande av Filip Reinhag (S), Lisbeth
Bokelund (MP) och Gubb Marit Stigson (FI) ett särskilt yttrande.
”Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ anser att
det var ett dåligt beslut att avskaffa månadskort plus och därigenom begränsa rörelsefriheten för en redan utsatt grupp i samhället. Tyvärr fick vi inte gehör för det hos
majoriteten och dagens beslut är en konsekvens av detta.”
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/820
12 maj 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Införande arbetsresekort
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Förändringen i Bestämmelser för färdtjänst godkänns. De nya bestämmelserna gäller
med omedelbar verkan.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2020-02-17, § 10 att månadskort plus avskaffas och
arbetsresekort införs. Enhetspris för arbetsresekortet är 400 kr/månad. Med
anledning av beslutet måste bestämmelser för färdtjänst justeras så att de stämmer
överens med beslutet.
Nuvarande formulering
2. Antalet resor
Den färdtjänstberättigade kan beviljas fritt antal reser eller ett begränsat antal resor
utifrån sökandes funktionsnedsättning och möjlighet till att resa med allmänna
kommunikationer. Periodkort som gäller för resor med allmän- och särskild kollektivtrafik finns
att köpa. För resor i annan kommun/län beviljas resor upp till 9 mil/enkelresa.
Kostnad för periodkort och egenavgift för färdtjänst annan kommun/län, se Taxa
för all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor.
Förslag till ny formulering
2. Antalet resor
Den färdtjänstberättigade kan beviljas fritt antal resor eller ett begränsat antal resor
utifrån sökandes funktionsnedsättning och möjlighet till att resa med allmänna
kommunikationer. För arbetsresor och utbildningsresor mellan bostaden och arbetsplatsen
respektive utbildningslokalerna inom region Gotland kan ett periodkort (arbetsresekort) köpas som
gäller för en tur- och returresa per dag. Periodkortet gäller även för resor med allmän kollektivtrafik.
För resor i annan kommun/län beviljas resor upp till 9 mil/enkelresa. Kostnad för
periodkort och egenavgift för färdtjänst annan kommun/län, se Taxa för all
kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor.
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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 2019/820

Tekniska nämnden har i anslutning till beslutet om förändringen tagit beslut om
riktlinjer för arbetsresekortet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot den nya formuleringen.
Beslutet är en följd av redan tidigare beslutad förändring.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2020-04-15, § 92
Regionfullmäktige, 2020-02-17, § 10

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-15

TN § 92

TN § 92

Införande arbetsresekort

TN 2020/865
TN AU § 86

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner ändringen i Bestämmelser för Färdtjänst enligt
förslaget och skickar ärendet vidare till Regionfullmäktige för beslut.
Tekniska nämnden beslutar att godkänna riktlinjer för arbetsresekort.

Regionfullmäktige 2020-02-17 § 10 beslutade att avskaffa månadskort plus inom
färdtjänsten och återinföra arbetsresekort för de resenärer som har behov att kunna
ta sig till sina arbetsplatser inom Gotlands län.
Vidare beslutade Regionfullmäktige att arbetsresekortet skall omfatta tio (10)
ytterligare fria enkelresor inom Gotland för innehavaren under månaden. Dessa resor
skulle införas så fort det var tekniskt möjligt.
Priset för arbetsresekortet beslutades till 400 kronor per månad.
En förändring jämfört med det tidigare arbetsresekortet är att mer än en (1)
hemmaadress skall kunna registreras för innehavaren.
Arbetsresekortet skall även gälla inom allmän kollektivtrafik inom Gotlands län.
För att kunna genomförda beslutade ändringen behöver Bestämmelser för Färdtjänst
revideras så att de motsvarar den beslutade ändringen. Riktlinjer för arbetsresekort
måste även tas fram för att säkerställa rättvis och likvärdig hantering av de som söker
arbetsresekortet.
Regler för arbetsresekortet beskrivs i korthet nedan.
•
En arbetsplatsadress är möjlig att registrera (intyg om att man har
arbete krävs)
•

Fler än en hemmaadress (stadigvarande) är möjliga att registreras

•

Kortet gäller i arbetsför ålder (20-67 år)

•
Med arbetsresekortet kan man åka en tur-och returresa per dag till
registrerad arbetsplats på Gotland
•
Med arbetsresekortet ingår de 10 första enkelresorna på Gotland
utöver resor till och från arbetsplatsen
•

Dagligverksamhet är jämställt med arbete
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-15

TN § 92

•

Utbildning är jämställt med arbete

•

Kortet gäller månadsvis från första till sista dagen i månaden

•

Kortet kostar 400 kr/mån

•

Kortet gäller även på den allmänna kollektivtrafiken på Gotland

Införandet av Arbetsresekort
Bakgrund
Före den 1 januari 2018 hade resenärer inom färdtjänsten tillgång till ett så kallat
arbetsresekort. Med ett arbetsresekort kunde innehavaren åka mellan bostaden och
arbetsplatsen, där båda adresserna var fördefinierade, en gång om dagen tur- och
retur. Arbetsresekortets kostnad motsvarande kostnaden för ett månadskort inom
den allmänna kollektivtrafiken.
Nuläge
Nuvarande upplägg innebär att resenären kan köpa ett månadskort plus (Läns- ,
Förorts- eller Visbykort) och få tillgång till en taxitjänst dygnet runt med obegränsat
antal resor för en fast månadskostnad för samma kostnad som ett månadskort inom
den allmänna kollektivtrafiken.
Framtid
I enlighet med beslut i regionfullmäktige så skall ett arbetsresekort motsvarande
tidigare upplägg återinföras. För att detta skall kunna genomföras behöver ett antal
förberedelser vara klara, dessa beskrivs nedan.
Texten i Bestämmelser för Färdtjänst punkt 2 Antalet Resor måste revideras för att
motsvara det beslut som regionfullmäktige tagit.
Riktlinjer för arbetsresekort behöver tas fram för att säkerställa en rättvis och
likvärdig bedömning av de ansökningar om arbetsresekort som inkommer till Region
Gotland.
Samråd med tillgänglighetsgruppen skall genomföras
Beslut i TN behöver tas för att säkerställa att politiker och tjänstepersoner har
samma bild av arbetsresekortets innebörd.
Begränsningar
Regionfullmäktige beslutade att arbetsresekortet skulle vara implementerat till den 1
mars 2020. Teknikförvaltningen behöver mer tid för att kunna administrera
arbetsresekortet. Kollektivtrafikenheten anser att ett rimligt införandedatum är den 1
maj 2020.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-15

TN § 92

Angående de 10 fria enkelresorna som igår i arbetsresekortet så kan införandet
tekniskt genomföras först när det nya avtalet för beställningscentralen är i drift och
kan hantera fria enkelresor i systemet.
Förslag till ny formulering i Bestämmelser för Färdtjänst
Nuvarande formulering
2 Antalet resor
Den färdtjänstberättigade kan beviljas fritt antal reser eller ett begränsat antal resor
utifrån sökandes funktionsnedsättning och möjlighet till att resa med allmänna
kommunikationer. Periodkort som gäller för resor med allmän- och särskild
kollektivtrafik finns att köpa. För resor i annan kommun/län beviljas resor upp till 9
mil/enkelresa. Kostnad för periodkort och egenavgift för färdtjänst annan
kommun/län, se Taxa för all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor.
Förslag till ny formulering
2 Antalet resor
Den färdtjänstberättigade kan beviljas fritt antal resor eller ett begränsat antal resor
utifrån sökandes funktionsnedsättning och möjlighet till att resa med allmänna
kommunikationer. För arbetsresor och utbildningsresor mellan bostaden och
arbetsplatsen respektive utbildningslokalerna inom region Gotland kan ett periodkort
(arbetsresekort) köpas som gäller för en tur- och returresa per dag. Periodkortet
gäller även för resor med allmän kollektivtrafik. För resor i annan kommun/län
beviljas resor upp till 9 mil/enkelresa. Kostnad för periodkort och egenavgift för
färdtjänst annan kommun/län, se Taxa för all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och
sjukresor.
Riktlinje för arbetsresekort
Syftet med riktlinjen är att säkerställa en rättvis och likvärdig bedömning av de
ansökningar om arbetsresekort som inkommer till Region Gotland.
Följande kriterier skall vara uppfyllda för att ett arbetsresekort ska kunna utfärdas.
Sökanden ska vara är beviljad färdtjänst på Gotland.
Sökanden ska uppvisa ett arbetsintyg från sin arbetsplats på Gotland. Arbetsplatsens
adress skall alltid vara en av adresserna (till eller ifrån) vid beställning av en
arbetsresa.
Sökanden har en eller fler stadigvarande hemmaadresser på Gotland som resan kan
utgå ifrån eller avslutas vid.
Sökanden är i arbetsför ålder (20-67 år).
Dagligverksamhet jämställs med arbete.
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Sammanträdesdatum 2020-04-15
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Utbildning jämställs med arbete.
Arbetsresekortet gäller kalendermånadsvis från första till sista dagen i månaden.
Kostnad för periodkort (arbetsresekort)framgår ur gällande Taxa för all
kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor.
De första tio (10) enkelresorna varje månad till eller ifrån valfri adress på Gotland är
inkluderade i arbetsresekortet, outnyttjade resor kan inte sparas eller flyttas mellan
månader.
Arbetsresekortet gäller inom den allmänna kollektivtrafiken på Gotland.
Kommentarer från miljö- och byggnämnden och tekniska nämndens samrådsgrupp
med organisationer för personer med funktionsvariationer
2020-02-28 skickade kollektivtrafikenheten information om ärendet till ordföranden i
FUNKISAM Gotland för genomgång och kommentarer. Muntlig återkoppling kom
2020-03-10 där det framkom att FUNKISAM Gotland med sina medlemmar inte
hade något ett erinra om föreslagen omskrivning av rutiner eller ändring av
formuleringar i Bestämmelser för Färdtjänst. Kollektivtrafikenheten väntar
fortfarande på en skriftlig återkoppling från FUNKISAM Gotland.
Bedömning

Arbetsresekort
För att kunna bryta den ekonomiska negativa trend som nu råder inom färdtjänsten,
där kostnaderna ökar och andelen intäkter minskar årligen beslutade RF 2020-02-17 §
10 att nuvarande månadskort plus skall ersättas med ett så kallat arbetsresekort med
enhetspris om 400 kr/mån.
Konsekvensanalys
Avskaffande av månadskort plus och införande av arbetsresekort med enhetspris
Vid införandet av ett arbetsresekort enligt ovan kommer samtliga resenärer som
använder nuvarande månadskort plus för andra resor än arbetsresor, bortsett från de
tio (10) första 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 eller Förortskort Plus och enbart använder den till arbetsresor skulle
uppfatta nya priset mer ekonomiskt tilltalande än nuvarande pris. Visbykort Plus
kortinnehavare kommer uppfatta att om man använder kortet till enbart arbetsresor
idag, blir kostnaden för arbetsresekortet högre per månad jämfört med nuvarande
Visbykort Plus.
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
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Införandet av arbetsresekortet kan få effekten av att fler fordon blir tillgängliga under
de tider på dygnet när efterfrågan är som störst. Om detta är effekten kan dessa
fordon användas till att motverka de relativt långa väntetider resenärerna stundtals
har inom sjukresor idag.
Barn- och genusperspektiv
Arbetsresekort
Konsekvensen är den samma inom denna grupp förutsatt att de idag använder sig av
månadskort plus.
Landsbygdsperspektiv
Arbetsresekort
Statistiken visar att den främsta ökningen inom månadskort plus 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 en högre egenavgift. Arbetsresekortet innebär att de som bor på
landsbygden får billigare resor till och från arbetet jämfört med tidigare.
Ekonomisk konsekvensanalys
Arbetsresekort
För regionen bedöms förslagen ge en positiv ekonomisk effekt i form av något
mindre resande och genom att en del av övriga resor blir föremål för egenavgift.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner ändringen i Bestämmelser för Färdtjänst enligt
förslaget och skickar ärendet vidare till Regionfullmäktige för beslut.
Tekniska nämnden beslutar att godkänna riktlinjer för arbetsresekort.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-13
RF § 10 (2020-02-17)
Bilaga: Bestämmelser för färdtjänst
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende TN 2020/865
13 mars 2020

Jyrki Vainio

Tekniska nämnden

Införande Arbetsresekort
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner ändringen i Bestämmelser för Färdtjänst enligt
förslaget och skickar ärendet vidare till Regionfullmäktige för beslut.
Tekniska nämnden beslutar att godkänna riktlinjer för arbetsresekort.

Sammanfattning

Regionfullmäktige 2020-02-17 § 10 beslutade att avskaffa månadskort plus inom
färdtjänsten och återinföra arbetsresekort för de resenärer som har behov att kunna
ta sig till sina arbetsplatser inom Gotlands län.
Vidare beslutade Regionfullmäktige att arbetsresekortet skall omfatta tio (10)
ytterligare fria enkelresor inom Gotland för innehavaren under månaden. Dessa resor
skulle införas så fort det var tekniskt möjligt.
Priset för arbetsresekortet beslutades till 400 kronor per månad.
En förändring jämfört med det tidigare arbetsresekortet är att mer än en (1)
hemmaadress skall kunna registreras för innehavaren.
Arbetsresekortet skall även gälla inom allmän kollektivtrafik inom Gotlands län.
För att kunna genomförda beslutade ändringen behöver Bestämmelser för Färdtjänst
revideras så att de motsvarar den beslutade ändringen. Riktlinjer för arbetsresekort
måste även tas fram för att säkerställa rättvis och likvärdig hantering av de som söker
arbetsresekortet.
Regler för arbetsresekortet beskrivs i korthet nedan.
•

En arbetsplatsadress är möjlig att registrera (intyg om att man har
arbete krävs)

•

Fler än en hemmaadress (stadigvarande) är möjliga att registreras

•

Kortet gäller i arbetsför ålder (20-67 år)
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2020/865

•

Med arbetsresekortet kan man åka en tur-och returresa per dag till
registrerad arbetsplats på Gotland

•

Med arbetsresekortet ingår de 10 första enkelresorna på Gotland
utöver resor till och från arbetsplatsen

•

Dagligverksamhet är jämställt med arbete

•

Utbildning är jämställt med arbete

•

Kortet gäller månadsvis från första till sista dagen i månaden

•

Kortet kostar 400 kr/mån

•

Kortet gäller även på den allmänna kollektivtrafiken på Gotland

Införandet av Arbetsresekort
Bakgrund
Före den 1 januari 2018 hade resenärer inom färdtjänsten tillgång till ett så kallat
arbetsresekort. Med ett arbetsresekort kunde innehavaren åka mellan bostaden och
arbetsplatsen, där båda adresserna var fördefinierade, en gång om dagen tur- och
retur. Arbetsresekortets kostnad motsvarande kostnaden för ett månadskort inom
den allmänna kollektivtrafiken.
Nuläge
Nuvarande upplägg innebär att resenären kan köpa ett månadskort plus (Läns- ,
Förorts- eller Visbykort) och få tillgång till en taxitjänst dygnet runt med obegränsat
antal resor för en fast månadskostnad för samma kostnad som ett månadskort inom
den allmänna kollektivtrafiken.
Framtid
I enlighet med beslut i regionfullmäktige så skall ett arbetsresekort motsvarande
tidigare upplägg återinföras. För att detta skall kunna genomföras behöver ett antal
förberedelser vara klara, dessa beskrivs nedan.
1. Texten i Bestämmelser för Färdtjänst punkt 2 Antalet Resor måste revideras
för att motsvara det beslut som regionfullmäktige tagit.
2. Riktlinjer för arbetsresekort behöver tas fram för att säkerställa en rättvis och
likvärdig bedömning av de ansökningar om arbetsresekort som inkommer till
Region Gotland.
3. Samråd med tillgänglighetsgruppen skall genomföras
Beslut i TN behöver tas för att säkerställa att politiker och tjänstepersoner har
samma bild av arbetsresekortets innebörd.
Begränsningar
Regionfullmäktige beslutade att arbetsresekortet skulle vara implementerat till den 1
mars 2020. Teknikförvaltningen behöver mer tid för att kunna administrera
arbetsresekortet. Kollektivtrafikenheten anser att ett rimligt införandedatum är den 1
maj 2020.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2020/865

Angående de 10 fria enkelresorna som igår i arbetsresekortet så kan införandet
tekniskt genomföras först när det nya avtalet för beställningscentralen är i drift och
kan hantera fria enkelresor i systemet.
Förslag till ny formulering i Bestämmelser för Färdtjänst
Nuvarande formulering
2 Antalet resor
Den färdtjänstberättigade kan beviljas fritt antal reser eller ett begränsat antal resor
utifrån sökandes funktionsnedsättning och möjlighet till att resa med allmänna
kommunikationer. Periodkort som gäller för resor med allmän- och särskild kollektivtrafik finns
att köpa. För resor i annan kommun/län beviljas resor upp till 9 mil/enkelresa.
Kostnad för periodkort och egenavgift för färdtjänst annan kommun/län, se Taxa
för all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor.
Förslag till ny formulering
2 Antalet resor
Den färdtjänstberättigade kan beviljas fritt antal resor eller ett begränsat antal resor
utifrån sökandes funktionsnedsättning och möjlighet till att resa med allmänna
kommunikationer. För arbetsresor och utbildningsresor mellan bostaden och arbetsplatsen
respektive utbildningslokalerna inom region Gotland kan ett periodkort (arbetsresekort) köpas som
gäller för en tur- och returresa per dag. Periodkortet gäller även för resor med allmän kollektivtrafik.
För resor i annan kommun/län beviljas resor upp till 9 mil/enkelresa. Kostnad för
periodkort och egenavgift för färdtjänst annan kommun/län, se Taxa för all
kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor.
Riktlinje för arbetsresekort
Syftet med riktlinjen är att säkerställa en rättvis och likvärdig bedömning av de
ansökningar om arbetsresekort som inkommer till Region Gotland.
Följande kriterier skall vara uppfyllda för att ett arbetsresekort ska kunna utfärdas.
1. Sökanden ska vara är beviljad färdtjänst på Gotland.
2. Sökanden ska uppvisa ett arbetsintyg från sin arbetsplats på Gotland.
Arbetsplatsens adress skall alltid vara en av adresserna (till eller ifrån) vid
beställning av en arbetsresa.
3. Sökanden har en eller fler stadigvarande hemmaadresser på Gotland som
resan kan utgå ifrån eller avslutas vid.
4. Sökanden är i arbetsför ålder (20-67 år).
5. Dagligverksamhet jämställs med arbete.
6. Utbildning jämställs med arbete.
7. Arbetsresekortet gäller kalendermånadsvis från första till sista dagen i
månaden.
8. Kostnad för periodkort (arbetsresekort)framgår ur gällande Taxa för all
kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2020/865

9. De första tio (10) enkelresorna varje månad till eller ifrån valfri adress på
Gotland är inkluderade i arbetsresekortet, outnyttjade resor kan inte sparas
eller flyttas mellan månader.
10. Arbetsresekortet gäller inom den allmänna kollektivtrafiken på Gotland.
Kommentarer från miljö- och byggnämnden och tekniska nämndens
samrådsgrupp med organisationer för personer med funktionsvariationer
2020-02-28 skickade kollektivtrafikenheten information om ärendet till ordföranden i
FUNKISAM Gotland för genomgång och kommentarer. Muntlig återkoppling kom
2020-03-10 där det framkom att FUNKISAM Gotland med sina medlemmar inte
hade något ett erinra om föreslagen omskrivning av rutiner eller ändring av
formuleringar i Bestämmelser för Färdtjänst. Kollektivtrafikenheten väntar
fortfarande på en skriftlig återkoppling från FUNKISAM Gotland.
Bedömning

Arbetsresekort
För att kunna bryta den ekonomiska negativa trend som nu råder inom färdtjänsten,
där kostnaderna ökar och andelen intäkter minskar årligen beslutade RF 2020-02-17 §
10 att nuvarande månadskort plus skall ersättas med ett så kallat arbetsresekort med
enhetspris om 400 kr/mån.
Konsekvensanalys
Avskaffande av månadskort plus och införande av arbetsresekort med enhetspris
Vid införandet av ett arbetsresekort enligt ovan kommer samtliga resenärer som
använder nuvarande månadskort plus för andra resor än arbetsresor, bortsett från de
tio (10) första 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 eller Förortskort Plus och enbart använder den till arbetsresor skulle
uppfatta nya priset mer ekonomiskt tilltalande än nuvarande pris. Visbykort Plus
kortinnehavare kommer uppfatta att om man använder kortet till enbart arbetsresor
idag, blir kostnaden för arbetsresekortet högre per månad jämfört med nuvarande
Visbykort Plus.
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
Införandet av arbetsresekortet kan få effekten av att fler fordon blir tillgängliga under
de tider på dygnet när efterfrågan är som störst. Om detta är effekten kan dessa
fordon användas till att motverka de relativt långa väntetider resenärerna stundtals
har inom sjukresor idag.
Barn- och genusperspektiv
Arbetsresekort
Konsekvensen är den samma inom denna grupp förutsatt att de idag använder sig av
månadskort plus.
Landsbygdsperspektiv
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2020/865

Arbetsresekort
Statistiken visar att den främsta ökningen inom månadskort plus 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 en högre egenavgift. Arbetsresekortet innebär att de som bor på
landsbygden får billigare resor till och från arbetet jämfört med tidigare.
Ekonomisk konsekvensanalys
Arbetsresekort
För regionen bedöms förslagen ge en positiv ekonomisk effekt i form av något
mindre resande och genom att en del av övriga resor blir föremål för egenavgift.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-13
RF § 10 (2020-02-17)
Bilaga: Bestämmelser för färdtjänst
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till: Regionfullmäktige
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Författningssamling för Region Gotland

BESTÄMMELSER FÖR FÄRDTJÄNST

Antagna av fullmäktige 2001-11-26. Ändrad 2007-03-19, 2009-02-23, 2010-04-19 (av
kommunstyrelsen på delegation), 2014-10-27, 2016-09-26 § 134.
Beslut angående taxa: 2017-10-23 § 157, 2018-03-26 § 32.
Beslut om antalet resor punkt 2, RF § 10, 2020-02-17.
Gäller från och med 1 juni 2020.
Personers rätt till färdtjänst regleras i lag (1997:736) om färdtjänst
I dessa bestämmelser redovisas vad region Gotland har beslutat att gälla för färdtjänst på
Gotland, utöver vad som regleras i lagen.
1.

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken på Gotland

Detta betyder att färdtjänstresenären, liksom andra kollektivtrafikresenärer kan få dela fordon
hela eller delar av resan. Färdtjänst med byte av olika fordonstyper kan förekomma. Uppehåll
får inte göras under färdtjänstresor. Färdtjänstberättigad kan använda färdtjänsten för resor i
annan kommun/län.
Tekniska nämnden ansvarar för att pröva rätten till färdtjänst för personer som är
folkbokförda på Gotland. Beslut fattas av de tjänstemän som Tekniska nämnden har delegerat
uppgiften till.
1.1. Ledsagare

Efter individuell prövning kan rätt till ledsagare beviljas om funktionsnedsättningen medför att
den färdtjänstberättigade måste ha hjälp av annan person, utöver föraren, under resan eller till
och från fordonet. Ledsagare beviljas inte om man endast behöver hjälp på resmålet.
Ledsagare ska resa samma sträcka som den färdtjänstberättigade. Ledsagaren reser utan avgift.
Den som är ledsagare ska klara av att bistå med den hjälp som resenären behöver under hela
resan, från dörr till dörr.
1.2. Medresenärer

Medresenär är sällskap till den som har rätt till färdtjänst. Den färdtjänstberättigade har rätt att
ha med en (1) medresenär utöver ledsagaren. Medresenären ska resa samma sträcka som den
färdtjänstberättigade. Medresenärer betalar samma avgift som den färdtjänst-berättigade.
1.3. Barn

Barn upp till 18 år som hör till den färdtjänstberättigades familj får resa samma sträcka som
den färdtjänstberättigade.
Priset för barn är samma som i den allmänna kollektivtrafiken.
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2.

Antalet resor

Den färdtjänstberättigade kan beviljas fritt antal resor eller ett begränsat antal resor utifrån
sökandes funktionsnedsättning och möjlighet till att resa med allmänna kommunikationer. För
arbetsresor och utbildningsresor mellan bostaden och arbetsplatsen respektive
utbildningslokalerna inom region Gotland kan ett periodkort (arbetsresekort) köpas som gäller
för en tur- och returresa per dag. Periodkortet gäller även för resor med allmän kollektivtrafik.
För resor i annan kommun/län beviljas resor upp till 9 mil/enkelresa. Kostnad för periodkort
och egenavgift för färdtjänst annan kommun/län, se Taxa för all kollektivtrafik inkl. färdtjänst
och sjukresor.
3.

Hur skall resan beställas

Region Gotland anlitar en beställningscentral som har uppdrag att administrera
färdtjänstresorna och resor skall därför beställas hos den beställningscentral som Region
Gotland anvisar.
Färdtjänstresor ska beställas senast en timme före önskad avresetid. Om resan inte ska
genomföras måste den avbokas vid beställningscentralen. Kollektivtrafikenheten lämnar
information angående bokning och beställning av biljetter för färdtjänstresor i annan
kommun/län.
3.1. Samordning

Färdtjänst, det vill säga den särskilda kollektivtrafiken, jämställs med den allmänna
kollektivtrafiken. Detta innebär att resorna kan planeras enligt tidtabell. Vid samordning kan
restiden förlängas med högst 50 % jämfört med tiden för direktresa. Resorna kan förskjutas
för samplaneringen.
4.

Avgifter

Regionfullmäktige beslutar efter förslag från Tekniska nämnden vilken taxa som skall gälla vid
färdtjänstresa. Avgifterna framgår av ”Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst
och sjukresor”. Om en färdtjänstresa sker med byten betalas en egenavgift för hela resan.
Samtliga avgifter, förutom avgiften för periodkort, betalas direkt efter genomförd resa till
föraren eller faktureras i efterhand för de resenärer som anmält detta betalningssätt till
Teknikförvaltningen. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift enligt Tekniska nämndens
beslut.
Om resan inte avbokas kan färdtjänstresenären bli återbetalningsskyldig.
5.

Resegaranti vid försening

Resegaranti gäller när försening uppstår vid hämtning av kund. Om hämttiden försenas med
mera än 20 minuter från den utlovade tiden kan resegarantin betalas ut, dock inte när
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förseningen orsakats av kunden själv. Försening bedöms utifrån den tid som registreras vid
beställningscentralen, när kunden påbörjat sin resa. Det är kundens ansvar att kontakta Region
Gotlands kundtjänst och begära ersättning. Beställningscentralen utreder och därefter beslutar
tjänsteman som Tekniska nämnden har delegerat uppgiften till, om ersättning ska utgå.
Resegarantin gäller inte vid besvärliga väderförhållanden, vid störningar i trafiken eller vid
omständigheter som trafikhuvudmannen inte råder över.
Administrativa regler

Ansökan ska ske på särskild blankett och handläggningstiden beräknas till högst 4 veckor.
Beslutsunderrättelse och information om färdtjänst sänds till den sökande.
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Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 103

Utökning av verksamhetsområde för
fastigheter vid Öja Olovs samt Öja Roes

RS 2020/119
AU § 92

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Förslag till utökning av befintligt verksamhetsområde i Öja i enlighet med
tillhörande karta godkänns.

Fastighetsägare till Öja Olovs 1:23 har tillskrivit länsstyrelsen med begäran om att
utöva tillsyn över Region Gotlands efterlevnad av 6 § i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Den aktuella fastigheten är, tillsammans med ett 20-tal
andra, belägna utanför, men i nära anslutning till planområdet för Öja Olovs 2:1
(antagen 2008). Planbeskrivningen anger att planområdet ska ingå i ett kommunalt
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten och fastigheter anslutas till det
kommunala VA-nätet.
Öja Olovs 1:23 inklusive övriga kringliggande fastigheter utanför det aktuella planområdet, omfattas dock i nuläget endast av kommunalt verksamhetsområde för
dricksvatten. Dessa fastigheter har av tekniska nämnden tidigare blivit erbjudna
anslutning till det kommunala spillvattennätet, med villkoren att fastighetsägaren själv
utför och bekostar grävning, ledning och eventuell pump till förbindelsepunkt.
Länsstyrelsen har i sitt utlåtande tagit intryck av den bedömning som miljö- och
hälsoskyddsnämnden gjort, där det konstaterats att förutsättningarna för enskilda
avlopp inom området saknas och att nämnden inte kommer att bevilja ytterligare
tillstånd för uppsamling av avlopp i sluten tank. Vidare anser länsstyrelsen att den av
tekniska nämnden föreslagna lösningen med ett större åtagande för fastighetsägarna,
inte är att föredra i detta fall. De fastigheter som ligger utanför planområdet bedöms
vara helt beroende av den kommunala vattentjänsten för hantering av spillvatten, och
länsstyrelsen ser därför inget skäl till att dessa fastigheter ska ges andra förutsättningar jämfört med de fastigheter som ligger inom planområdet.
Länsstyrelsen förelägger därför Region Gotland att senast 2023 inrätta verksamhetsområde och tillgodose vatten- och spillvattentjänster i området.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 2019-12-18, § 286 behandlat ärendet och
beslutat att föreslå regionfullmäktige att besluta om utökning av verksamhetsområdet
i Öja för vatten och spillvatten enligt kartbilaga.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 103 forts
RS 2020/119
AU § 92

Regionstyrelseförvaltningen anser att en utökning av verksamhetsområdet enligt
länsstyrelsens föreläggande och tekniska nämndens förslag, har positiva effekter på
möjligheterna att bo och verka inom denna del av Gotland. Den i någon mån
tillfälliga lösningen för spillvatten som aktuella fastigheter hittills varit hänvisade till,
har inte främjat möjligheterna för permanent boende och utveckling inom området.
Ur ett landsbygdsperspektiv och ur ett regionalt utvecklingsperspektiv bedöms den
föreslagna åtgärden som positiv.
Förvaltningen gör, med stöd av tekniska nämndens utlåtande, bedömningen att
åtgärden är positiv även ur ekonomisk synpunkt. Tekniska nämnden konstaterar att
den föreslagna utökningen av verksamhetsområdet kommer att medföra kostnader
för bland annat byggande av pumpstationer, men att intäkter i form av anslutningsavgifter och framtida brukningsavgifter kommer att täcka kostnaden.
Sammanfattningsvis har regionstyrelseförvaltningen inget att erinra mot tekniska
nämndens förslag att föreslå regionfullmäktige att besluta om utökning av verksamhetsområdet i Öja för vatten och spillvatten. Förvaltningen föreslår därför att regionstyrelsen tillstyrker förslaget och överlämnar ärendet till regionfullmäktige för fastställande av den nya avgränsningen av verksamhetsområdet.
Ärendets behandling under mötet

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

Länsstyrelsen 2019-02-28
Tekniska nämnden 2019-12-18, § 286
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-10
Skickas till
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/119
10 mars 2020

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Utökning av verksamhetsområdet i Öja för dricksvatten och
spillvatten
Förslag till beslut


Regionstyrelsen tillstyrker förslaget till utökning av befintligt verksamhetsområde i
Öja i enlighet med tillhörande karta och överlämnar ärendet till regionfullmäktige
för fastställande av den nya avgränsningen av verksamhetsområdet.

Sammanfattning

Fastighetsägare till Öja Olovs 1:23 har tillskrivit länsstyrelsen med begäran om att
utöva tillsyn över Region Gotlands efterlevnad av 6§ i Lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster (LAV). Den aktuella fastigheten är, tillsammans med ett 20-tal andra,
belägna utanför, men i nära anslutning till planområdet för Öja Olovs 2:1 (antagen
2008). Planbeskrivningen anger att planområdet ska ingå i ett kommunalt
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten och fastigheter anslutas till det
kommunala VA-nätet.
Öja Olovs 1:23 inklusive övriga kringliggande fastigheter utanför det aktuella
planområdet, omfattas dock i nuläget endast av kommunalt verksamhetsområde för
dricksvatten. Dessa fastigheter har av tekniska nämnden tidigare blivit erbjudna
anslutning till det kommunala spillvattennätet, med villkoren att fastighetsägaren själv
utför och bekostar grävning, ledning och eventuell pump till förbindelsepunkt.
Länsstyrelsen har i sitt utlåtande tagit intryck av den bedömning som miljö- och
hälsoskyddsnämnden gjort, där det konstaterats att förutsättningarna för enskilda
avlopp inom området saknas och att nämnden inte kommer att bevilja ytterligare
tillstånd för uppsamling av avlopp i sluten tank. Vidare anser länsstyrelsen att den av
tekniska nämnden föreslagna lösningen med ett större åtagande för fastighetsägarna,
inte är att föredra i detta fall. De fastigheter som ligger utanför planområdet bedöms
vara helt beroende av den kommunala vattentjänsten för hantering av spillvatten, och
länsstyrelsen ser därför inget skäl till att dessa fastigheter ska ges andra
förutsättningar jämfört med de fastigheter som ligger inom planområdet.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/119

Länsstyrelsen förelägger därför Region Gotland att senast 2023 inrätta
verksamhetsområde och tillgodose vatten- och spillvattentjänster i området.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 2019-12-18 (TN § 286) behandlat ärendet
och beslutat att föreslå regionfullmäktige att besluta om utökning av
verksamhetsområdet i Öja för vatten och spillvatten enligt kartbilaga.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att en utökning av verksamhetsområdet enligt
länsstyrelsens föreläggande och tekniska nämndens förslag, har positiva effekter på
möjligheterna att bo och verka inom denna del av Gotland. Den i någon mån
tillfälliga lösningen för spillvatten som aktuella fastigheter hittills varit hänvisade till,
har inte främjat möjligheterna för permanent boende och utveckling inom området.
Ur ett landsbygdsperspektiv och ur ett regionalt utvecklingsperspektiv bedöms den
föreslagna åtgärden som positiv.
Förvaltningen gör, med stöd av tekniska nämndens utlåtande, bedömningen att
åtgärden är positiv även ur ekonomisk synpunkt. Tekniska nämnden konstaterar att
den föreslagna utökningen av verksamhetsområdet kommer att medföra kostnader
för bland annat byggande av pumpstationer, men att intäkter i form av
anslutningsavgifter och framtida brukningsavgifter kommer att täcka kostnaden.
Sammanfattningsvis har regionstyrelseförvaltningen inget att erinra mot tekniska
nämndens förslag att föreslå regionfullmäktige att besluta om utökning av
verksamhetsområdet i Öja för vatten och spillvatten. Förvaltningen föreslår därför
att regionstyrelsen tillstyrker förslaget och överlämnar ärendet till regionfullmäktige
för fastställande av den nya avgränsningen av verksamhetsområdet.
Beslutsunderlag

Föreläggande Länsstyrelsen Dnr 567-3203-2017, 2019-02-28
Kartbilaga. Öja Olovs – utökning av verksamhetsområde, 2019-11-04
Tekniska nämnden. Beslut TN § 286, 2019-12-18.
Tjänsteskrivelse RSF, 2020-03-10.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden

2 (2)

FÖRELÄGGANDE
Datum
2019-02-28

I Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN

1(7)

Dnr
567-3203-2017

l&! J#49

Markus Ekeroth
Miljö- och vattenenheten
010-2239343

Region Gotland
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Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänsterFastigheter i nära anslutning till detaljplan för Öja
Olovs 2:1
Beslut
Länsstyrelsen förelägger Region Gotland att tillgodose behovet av vattentjänster
för fastigheter i nära anslutning till detaljplan Öja Olovs 2:1 genom att införliva
området i verksamhetsområde för allmänt spillvatten senast år 2023.
Verksamhetsområdets utbredning ska minst omfatta de fastigheter i området med
sluten tank till allt spillvatten samt de fastigheter som i dagsläget är anslutna
genom avtal till det allmänna spillvattennätet i området kring detaljplanen för Öja
Olovs 2:1.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägare till Öja Olovs l :23 har i skrivelse begärt att länsstyrelsen ska
utöva tillsyn över Region Gotlands efterlevnad av 6 § lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster (LAV).
Fastighetsägare, Miljö och hälsoskyddsnämnden och Tekniska nämnden vid
Region Gotland har yttrat sig i ärendet och uppgett bl.a. följande.

Fastighetsägare

De enskilda avloppsanläggningarna som finns i området består huvudsakligen av
slutna tankar dit allt spillvatten leds. Fastigheterna har av teknikförvaltningen med hänvisning till LAV och människors hälsa - blivit erbjudna kommunal
anslutningspunkt utanför det planerade verksamhetsområdet för spillvatten.

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-2239000

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Markförutsättningarna består av omväxlande jord. Sedimentär berggrund
dominerar i området. Det har skett en granskning av provgropar för enskilt avlopp
i området: Området lämpar sig inte för utsläpp i mark på grund av närheten till
berg, högt grund-/markvatten och begränsade markförutsättningar.
I planbeskrivningen för detaljplanen Oj a Olovs 2:1 anges att området och
befintliga fastigheter i anslutning till området ska ingå i ett kommunalt
verksamhetsområde för va och anslutas till det kommunala nätet. I dagsläget finns
verksamhetsområde för dricksvatten som även omfattar fastigheter i anslutning till
detaljplan Öja Olovs 2:1.1 väntan på kommunal anslutning av spillvatten har
tidsbegränsade tillstånd för enskilda avloppsanläggningar medgetts. Tillståndet
innebär att allt spillvatten - både WC- och BDT-vatten - samlas upp i sluten tank
och slamtöms vid behov. Denna typ av enskild anläggning är inte långsiktigt
hållbar. Förutsättningar för enskilda avlopp saknas i området och befintliga eller
ytterligare tillstånd där allt leds till sluten tank kommer inte att tillåtas.
Tekniska nämnden

Hänsyn har tagits till ett antal fastigheter belägna utanför planområdet genom att
spillvattenledningen byggts ut och att anslutning därigenom möjliggjorts, men då
som avtalskund. Det innebär att fastigheterna själva får gräva fram till anvisad
förbindelsepunkt så att dessa kostnader inte belastar va-kollektivet.
Teknikförvaltningen har upprättat förbindelsepunkter för samtliga fastigheter och
informerat fastighetsägarna att det finns olika förutsättningar för fastigheterna att
ansluta sig; en del med självfall och andra med trycksatt ledning. Vissa
fastighetsägare har accepterat detta förfarande.
Planarbetet för området Öja Olovs 2:1 är baserat på ett exploateringsavtal. I
exploateringsavtalet regleras samtliga kostnader för utbyggnaden av det
kommunala va-nätet, för att inte belasta va-kollektivet. Det är sedan dessa
fastigheter som enligt exploateringsavtalet ska ingå i verksamhetsområdet.

Motivering till beslutet
Tillämpliga bestämmelser m.m.

Enligt 6 § LAV ska kommunen, om det med hänsyn till skyddet för människors
hälsa och miljön behöver ordnas vattenförsörjningen eller avlopp i ett större
sammanhang, för en viss befintlig eller blivande bebyggelse bestämma det
verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver
ordnas, och se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses
i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. Av 12 § LAV framgår
bl.a. att förbindelsepunkten inom verksamhetsområde ska finnas i fastighetens
omedelbara närhet, om det inte finns särskilda skäl för en annan placering.
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Länsstyrelsen utövar enligt 51 § LAV tillsyn över att kommunen fullgör
skyldigheten att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga
kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
Utgångspunkten i va-lagstiftningen är att det i första hand är en uppgift för det
allmänna att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang. Den
bebyggelse som betjänas av eller ligger inom det område där förutsättningarna för
kommunens utbyggnadsskyldighet är uppfyllda, bör ingå i ett verksamhetsområde
enligt LAV. Som framgår av lagens förarbeten har riksdagen sålunda ställt sig
bakom den bedömningen, att lagen inte bör innehålla några bestämmelser om att
kommunen skall kunna besluta om va-samverkan mellan fastighetsägare som ett
alternativ till en kommunal va-anläggning (prop. 2005/06:78 s. 37 f., bet. 2005/06:
BoU 8, rskr. 2005/06:213).
I praxis har intagits den ståndpunkten att ett yrkande av en fastighetsägare om att
en viss fastighet ska betjänas med allmänna vattentjänster inte förutsätter att
nämnda miljö- eller hälsovådliga olägenheter redan måste ha uppkommit för att
en prövning enligt 6 § LAV ska kunna bifallas. Redan en risk för sådana
olägenheter har ansetts kunna vara tillräckligt för en utbyggnadsskyldighet.
Enligt 6 § LAV är en kvalifikation att va-försörjningen ska ordnas "i ett större
sammanhang". Med detta avses att utbyggnadsskyldigheten i regel inte tar sikte på
ett fåtal fastigheter, utan skyldigheten anses normalt innefatta mer omfattande
åtgärder, när det inte är fråga om en befintlig anläggning. Uttrycket "i ett större
sammanhang", som fanns med redan i 1955 års va-lagstiftning, VAL 55, har
behållits i såväl 1970 års va-lag som den sedan år 2007 gällande LAV. Viss
ledningen vid tolkningen av uttrycket kan möjligen hämtas från
departementschefens uttalanden i propositionen till VAL 55 (Qviström,
Vattentjänstlagen - en handbok, s. 50). Departementschefen säger i propositionen
1955:121 (s. 61) att ett antal av 20-30 anslutna fastigheter kan tänkas utgöra ett
antagbart minimum, som dock bör kunna minskas, om bebyggelsen ligger så
samlad, att sanitära synpunkter i högre grad gör sig gällande. Uttalandet återger
visserligen äldre va-lagstiftning, som var inriktad på förekommande av sanitär
olägenhet, men det sagda har ansetts fortfarande tjäna till viss ledning, dock
främst när fråga är om "skyddet för människors hälsa" som saken har formulerats
i LAV. I fråga om miljöskydd gör sig dock numera också andra värden gällande.
Utgångspunkten för bedömningen måste alltså vara vilka påtagliga olägenheter
för miljön det är fråga om och hur dessa olägenheter kan nedbringas genom att ett
verksamhetsområde för avlopp inrättas. Centralt för bedömningen blir således
miljötillståndet och de störningar som utsläppen kan förorsaka i recipienten, även
om omständigheter som antalet fastigheter som berörs av beslutet, närheten till
befintligt verksamhetsområde och kostnaderna för utbyggnaden är förhållanden
som inte kan lämnas åt sidan vid en samlad bedömning. Det går knappast att på ett
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mer generellt sätt fastslå vilka påtagliga olägenheter för miljön det skall vara fråga
om, utan varje enskilt fall bör bedömas för sig med beaktande av förekommande
miljöskyddsintressen (se MOD 2010:28).

Länsstyrelsens bedömning
Inledande anmärkningar
Av inkomna yttranden framgår att omkringliggande fastigheter har blivit erbjudna
anslutning till det kommunala nätet genom avtal där fastighetsägaren står för
grävning, ledning och eventuell pump till anvisad förbindelsepunkt. Att
fastighetsägare står för arbeten inom den egna fastigheten till en förbindelsepunkt
belägen i nära anslutning till fastighetsgränsen är det normala förfarandet även
inom ett verksamhetsområde. Däremot är det inte givet att fastighetsägare ska
behöva ingå i samfälligheter eller stå för utrustning i form av exempelvis pumpar
som kan behövs för fastighetens anslutning till den allmänna vattentjänsten.
Länsstyrelsen bedömer att anslutning av fastigheter belägna utanför ett befintligt
verksamhetsområde kan ske genom avtal men om den anslutna anläggningen
ligger inom ett område där förutsättningarna för kommunens
utbyggnadsskyldighet är uppfyllda bör även denna ingå i verksamhetsområdet.
Utifrån Tekniska nämndens yttranden drar Länsstyrelsen slutsatsen att stora delar
av ledningsdragningen av spillvattennätet i området är lösta. Frågan om området
ska omfattas av verksamhetsområde eller om fastigheterna kan anslutas genom
avtal kvarstår.
Länsstyrelsen bedömer att fastigheterna i nära anslutning men utanför det idag
planerade verksamhetsområdet, detaljplanen för Öja Olovs 2:1, är helt beroende
av den kommunala vattentjänsten för hantering av spillvatten och ser därmed
inget skäl till att dessa fastigheter ska omfattas av andra va-rättsliga förhållanden
än de fastigheter som hamnar inom detaljplanen och det i dagsläget planerade
verksamhetsområdet.
Således låter sig uppfattningen att ett verksamhetsområde är påkallat i ett visst
område svårligen förenas med den lösning som kommunen åtminstone tidigare
förespråkat, nämligen att låta exploatören och slutligen de berörda
fastighetsägarna själva ansvara för samfällda anläggningar som i sin tur skulle
anslutas till ett kommunalt stomnät. Det nu sagda innebär dock inget hinder för
kommunen att i verksamhetsområdet införliva en va-anläggning som har byggts
av en exploatör.
Länsstyrelsen delar Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning om att enskilda
avloppsanläggningar där allt spillvatten leds till sluten tank inte är långsiktigt
hållbara.
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Miljö- och hälsoaspekter
Markförutsättningarna i området har av Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömts
vara av sådant slag att utsläpp av avloppsvatten till mark inte är möjlig.
Bedömningen innefattar markens möjlighet att ta emot och rena avloppsvattnet
samt det faktum att eventuella utsläppa skulle påverka vattentäkter och recipient
negativt. Enligt Sveriges geologiska undersökningars (SGU) brunnsarkiv finns ca
9 enskilda dricksvattenbrunnar i området varav 6 ligger inom beslutat
verksamhetsområde för vatten men utanför detaljplanelagt område. Några
vattenprover har inte redovisats i ärendet men vid eventuella utsläpp från enskilda
avlopp till mark bedömer länsstyrelsen att risken för påverkan är stor.
Vid utsläpp från enskilda avloppsanläggningar i området är även Burgsviken
recipient. Burgsviken är en vattenförekomst i VISS och har klassificerats enligt
följande. Den ekologiska statusen har bedömts som otillfredsställande.
Kvalitetsfaktorerna bottenfauna och växtplankton, som båda visar
otillfredsställande status, har varit utslagsgivande vid den sammanvägda
bedömningen. Vattenförekomsten har övergödningsproblem, vilket indikeras av
klassificeringarna av såväl växtplankton (klorofyll a) som näringsämnen.
Burgsviken är en långgrund vik med förutsättningar att växa igen om åtgärder
uteblir. Enskilda avlopp i området kan påverka den ekologiska statusen i
Burgsviken till det sämre.
Enligt länsstyrelsens mening är det klarlagt att det med hänsyn till både
människors hälsa och miljön är omöjligt att anlägga enskilda avlopp i det aktuella
området. Sådana anläggningar har heller inte tillåtits. Både miljörekvisitet och
hälsorekvisitet i 6 § LAV måste därmed anses uppfyllda.
Större sammanhang
De fastigheter som i dagsläget är planerade inom detaljplanen och de som ligger i
nära anslutning till detaljplanen är ca 30—40 till antalet. Länsstyrelsen gör
bedömningen att även fastigheter utanför det detalj planelagda området ingår i det
större sammanhang av bebyggelse med samma bristande förutsättningar for vatten
och avlopp. Frågorna behöver därmed lösas i ett större sammanhang.
Sammanfattning
Länsstyrelsen har i det föregående funnit att förhållandena för vatten och avlopp i
området - med hänsyn till människors hälsa och miljön samt antalet fastigheter
innebär att frågan om vattentjänster måste lösas i ett större sammanhang.
Förhållandena är därmed sådana att Region Gotlands skyldighet att ordna
vattentjänster aktualiseras. Med anledning härav beslutar länsstyrelsen följande.
•

Länsstyrelsen förelägger därför Region Gotland att senast 202e inrätta
verksamhetsområde och tillgodose vatten- och spillvattentjänster i
området.
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Länsstyrelsen tar inte ställning till vilken teknisk lösning som för området är bäst
eller den exakta avgränsningen för verksamhetsområdet. Bestämmelser om hur
ordnandet ska gå till finns i 10-15 §§ LAV och ledning för hur
verksamhetsområdet närmare ska avgränsas kan sökas i 7-9 §§ LAV.
Länsstyrelsen har förståelse för att prioriteringar måste göras vid planeringen av
utbyggnaden av va-tjänster men vill erinra om att kommunen ska uppfylla sin
skyldighet enligt LAV om det finns ett sådant behov som avses i 6 §. Detta gäller
oberoende av om det finns fler områden på Gotland där det finns ett behov av
vattentjänster.

Information
Länsstyrelsen utövar enligt 51 § LAV tillsyn över att kommunen fullgör
skyldigheten att tillgodose behovet av vattentjänster. Övriga frågor som regleras
genom lagen om allmänna vattentjänster prövas av mark- och miljödomstolen.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga l.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef miljö- och vattenenheten Karin Fager med
miljöhandläggare Markus Ekeroth som föredragande. I handläggningen har även
länsjunst Robert Bjersander deltagit.
<£jfo^

Karin Fager

A
Markus Ekeroth

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Kopia till:

Berörda fastighetsägare,

Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Mark- och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till,
Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby. Du kan även skicka in överklagandet via epost till gotland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att
du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha
kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
•

vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer

•

hur du vill att beslutet ska ändras

•

varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:
•

adress till bostaden

•

telefonnummer där du kan nås

•

eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior
på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress
och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post gotland@lansstyrelsen.se
eller telefonnummer 010-223 90 00. Ange beslutets diarienummer.

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-18

TN § 286

TN § 286

Underrättelse om eventuellt behov av
åtgärder enligt lagen om allmänna
vattentjänster för fastigheter i närheten av
detaljplanen för Öja Olovs 2:1

TN 2018/1449
TN AU § 246

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om utökning av
verksamhetsområdet i Öja för vatten och spillvatten enligt bilagor.

Utökning av verksamhetsområdet i Öja Olovs m.fl. sker enligt föreläggande från
Länsstyrelsen Dnr 567-3203-2017. Verksamhetsområdet ska omfatta de fastigheter i
området med sluten tank till spillvatten samt de fastigheter som idag är anslutna
genom avtal till det allmänna spillvattennätet i området kring detaljplanen för Öja
Olovs 2:1. Antagande av föreslagen utökning av verksamhetsområde kommer att
innebär intäkter i form av anslutningsavgifter och framtida brukningsavgifter i takt
med anslutning. Det medför även utgifter som uppstår vid upphandling av LTApumpstationer som ska tillhandahållas av förvaltningen enligt LAV § 19. Utöver detta
ser förvaltningen inte att några andra kostnader kommer att uppstå.
Bedömning

Antagande av föreslagen utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten
Barn- och genusperspektiv – Påverkas inte av detta ärende
Landsbygdsperspektiv - Positivt för landsbygden och kunna få ingå i ett
verksamhetsområde för VA.
Ekonomisk konsekvensanalys - Positivt för Region Gotland och få möjlighet till
nyanslutningar och därmed intäkter till täckning av kostnader
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om utökning av
verksamhetsområdet i Öja för vatten och spillvatten enligt bilagor.
Beslutsunderlag

Föreläggande Länsstyrelsen Dnr 567-3203-2017
Detaljkarta daterad 2019-10-30
Tjänsteskrivelse 2019-11-04
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Protokollsutdrag
TN § 286

Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 146

Tilläggsavtal. Försäljning av Visby
Snäckgärdet 1:28 m.fl.

RS 2019/151
AU § 135

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Upprättat förslag till tilläggsavtal till köpekontrakt med Korpklinten AB angående
köp av del av fastigheten Visby Snäckgärdsbaden 1:28 godkänns.

2020-04-27 beslutade regionfullmäktige att godkänna köpekontrakt med Korpklinten
AB avseende köp av del av fastigheten Visby Snäckgärdsbaden 1:28. Formellt
tillträde kommer att ske efter att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft då detta
med all sannolikhet sker efter att regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Då
köparen har önskemål om att dela upp fastigheten i sju styckningslotter har detta
inkluderats i pågående lantmäteriförrättning. Från köparen har inkommit önskemål
om att fördela köpeskillingen mellan de sju styckningslotterna. För att detta ska
kunna genomföras har parterna tagit fram ett tilläggsavtal till köpeavtalet.
Då tilläggsavtalet reglerar en försäljning av sju styckningslotter och tidigare beslut i
regionfullmäktige avsåg del av fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 som en enhet
hemställs nu om ett nytt beslut från regionfullmäktige. I alla övriga delar gäller
villkoren i beslutat köpekontrakt.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-04
Skickas till
Teknikförvaltningen - Mark- och trafikavdelningen

37 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2019/151
4 maj 2020

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Försäljning av Visby Snäckgärdet 1:28, tilläggsavtal
Förslag till beslut


Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till tilläggsavtal till köpekontrakt med
Korpklinten AB angående köp av del av fastigheten Visby Snäckgärdsbaden 1:28
och lämnar vidare till regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

2020-04-27 beslutade regionfullmäktige att godkänna köpekontrakt med Korpklinten
AB avseende köp av del av fastigheten Visby Snäckgärdsbaden 1:28. Formellt
tillträde kommer att ske efter att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft då detta
med all sannolikhet sker efter att regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Då
köparen har önskemål om att dela upp fastigheten i sju styckningslotter har detta
inkluderats i pågående lantmäteriförrättning. Från köparen har inkommit önskemål
om att fördela köpeskillingen mellan de sju styckningslotterna. För att detta ska
kunna genomföras har parterna tagit fram ett tilläggsavtal till köpeavtalet.
Bedömning

Då tilläggsavtalet reglerar en försäljning av sju styckningslotter och tidigare beslut i
regionfullmäktige avsåg del av fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 som en enhet
hemställs nu om ett nytt beslut från regionfullmäktige. I alla övriga delar gäller
villkoren i beslutat köpekontrakt.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF / Mark- och trafikavdelningen
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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

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-27

RF § 66

Försäljning av Visby Snäckgärdet 1:28 m.fl.

RS 2019/151

Regionfullmäktiges beslut
x

Upprättat förslag till köpekontrakt med Korpklinten AB angående köp av del av
fastigheten Visby Snäckgärdsbaden 1:28 för en köpeskilling om 48 550 000 kronor
godkänns.

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 och försäljningsprocessen påbörjades hösten 2019 och avslutades i februari 2020. På grund av
oklarheter kring kapacitet i vattenförsörjningen togs en paus i budgivningen under
januari. 2020-01-28, § 20 tog regionstyrelsen beslutet att försäljningen kan ske men
med förutsättningen att det finns restriktioner kring framtida vattenförsörjning.
Budgivningen återupptogs därefter med förutsättningen att ett förvärv sker med
begränsad tillgång till vatten under en övergångsperiod.
Teknikförvaltningen har tagit fram ett VA-avtal som reglerar mängden vatten som
får förbrukas på fastigheten. Denna mängd bygger på tidigare förbrukning och har
begränsats till 3 500 m³ per år fram tills ledningsdragning mellan Klintehamn och
Tofta är klar 2023. VA-avtalet utgör en bilaga till köpeavtalet och köparen har
undertecknat avtalet som en förutsättning för att förvärva fastigheten.
En lantmäteriförrättning pågår för att bilda fastigheten och formellt tillträde sker
efter att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft. Sker detta före godkännande av
beslut i regionstyrelse och regionfullmäktige så sker tillträde först då regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
Köparen utgörs av Korpklinten AB. Bolaget är nybildat inför förvärvet. Bakom
bolaget står tre entreprenörer. Deras tankar kring utvecklingen av området
sammanfattar de så här:
” Sammanfattat så beskrivs projektet i två steg som båda utförs inom ramarna för
Snäckgärdet 1:28 ca 10 ha och inom färdig detaljplan.
Första steget löper under 5 år och utgör en fastighetsförädlingsaffär där 4 st. BRF
semesterstugbyar om 110 enheter förverkligas. Området för stugbyn etableras till
ungefär hälften utav detaljplanens möjligheter.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-27

RF § 66 forts
RS 2019/151

Det skapar en miljö som fortsätter vara öppen och tillgänglig även för andra gäster
än de som bokat sitt boende här. En öppen miljö med varierad utformning inbjuder
till utforskning och öppnar vägar mellan naturområden upp på korpklinten och nya
Snäcks erbjudanden.
Steg två inleds parallellt, men med senare start. Här förverkligar vi möjligheter att
erbjuda en aktivitetsbaserad turism. Jämför gärna med landets stora fjälldestinationer, men med utbudet som Gotlands natur, tjänsteleverantörer och historia
erbjuder. Uthyrning utav stugorna, de två hotellen med turistanläggningar som
inkluderar restaurang, mindre spa och infrastruktur för aktiviteter skapar, tillsammans
med paketerade tjänster, en destination som lockar turister året runt.
Förverkligandet utav hotellen med servicebyggnader görs även här med hjälp utav
fastighetsförädling till BRF, men i lägenhetsform där större andel ägande kvarstår i
vår verksamhet för att säkra tillgängliga gästnätter.
När allt realiserats står vi med en imponerande turist och konferensanläggning som
kan dra nytta utav alla Gotlands årstider, som lockar till besök även under höst, vår
och vinter. Men är okänslig för de stora variationer som finns i turistinflödet på
Gotland.”
Det är regionstyrelseförvaltningens bedömning att försäljningen av del av fastigheten
Visby Snäckgärdsbaden 1:28 bör genomföras med Korpklinten AB enligt bilagt
köpeavtal och VA-avtal. Korpklinten AB vann budgivningen och försäljningen sker
med en begränsad tillgång till vatten i enlighet med regionstyrelsens tidigare beslut.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Jesper Skalberg Karlsson (M) och Lars Thomsson (C).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Förslag till köpekontrakt
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-03
Regionstyrelsen 2020-03-24, § 78
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 136

Tilläggsanslag. Ombyggnad av Terra
Novaskolans kök

RS 2018/515
AU § 125

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Tilläggsanslag med 5,7 miljoner kr beviljas och finansieras via regionens Eget
kapital.

Terra Nova skolans kök behöver byggas om. I juni 2019 publicerades Terra Nova
kökets handlingar för upphandling, men bara ett anbud kom med högre pris än vad
teknikförvaltningen hade i indikationspris för projektet.
Senare i november gick teknikförvaltningen ut med Gråboköket till upphandling och
fick in 4 kvalificerade anbud. Det billigaste anbudet var 1,6 miljoner kr dyrare än
budgeterat.
Tekniska nämnden beslutade i december 2019 omdisponera anslag med 1,6 miljoner
kr från investeringsanslaget för Terra Nova köket till ombyggnad av Gråboköket för
att klara av finansieringen. Tekniska nämnden beslutade föreslå att justering av
investeringsbudgeter skulle ske i samband med beslut om kompletteringsbudget
2020. Efter tekniska nämndens beslut upphandlades Gråboköket i januari 2020. Nu
finns färdiga handlingar för att bygga om Terra Nova skolans kök men finansiering
saknas med 5 700 000 kronor. Nuvarande budget för ombyggnad av Terra Nova
skolans kök är 6,5 miljoner kr. Enligt marknadspris idag och enligt de inkomna
anbuden i Gråboköket beräknas kostnad för köksombyggnad i Terra Nova till
ca 10,6 miljoner kr.
Det saknas ca 4,1 miljoner kr för ombyggnad av Terra Nova köket och 1,6 miljoner
kr är beslutat att omdisponeras från Terra Nova till Gråbo. Totalt behövs ett tilläggsanslag med 5,7 miljoner kr.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att tilläggsanslag för ombyggnation av Terra
Nova skolans kök behövs utifrån tekniska nämndens beskrivning. Omdisponeringen
till Gråboköket bedöms vara nödvändig och hanteras via kompletteringsbudgeten
istället för att hantera det via ytterliga äskande om tilläggsanslag. Kapitalkostnader
som uppstår hanteras via internhyran.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 136 forts
RS 2018/515
AU § 125
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2020-03-18, § 59
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/515
7 maj 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag Ombyggnad av Terra Novaskolans kök
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige


Tilläggsanslag med 5,7 mnkr beviljas och finansieras via regionens Eget kapital.

Sammanfattning

Terra Nova skolans kök behöver byggas om. I juni 2019 publicerades Terra Nova
kökets handlingar för upphandling, men bara ett anbud kom med högre pris än vad
teknikförvaltningen hade i indikationspris för projektet.
Senare i november gick teknikförvaltningen ut med Gråboköket till upphandling och
fick in 4 kvalificerade anbud. Det billigaste anbudet var 1,6 mnkr dyrare än
budgeterat.
Tekniska nämnden beslutade i december 2019 omdisponera anslag med 1,6 mnkr
från investeringsanslaget för Terra Nova köket till ombyggnad av Gråboköket för att
klara av finansieringen. TN beslutade föreslå att justering av investeringsbudgeter
skulle ske i samband med beslut om kompletteringsbudget 2020. Efter TNs beslut
upphandlades Gråboköket i januari 2020.
Nu finns färdiga handlingar för att bygga om Terra Nova skolans kök men
finansiering saknas med 5 700 000 kronor.
Nuvarande budget för ombyggnad av Terra Nova skolans kök är 6,5 mnkr. Enligt
marknadspris idag och enligt de inkomna anbuden i Gråboköket beräknas kostnad
för köksombyggnad i Terra Nova till ca 10,6 mnkr.
Det saknas ca 4,1 mnkr för ombyggnad av Terra Nova köket och 1,6 mnkr är
beslutat att omdisponeras från Terra Nova till Gråbo. Totalt behövs ett tilläggsanslag
med 5,7 mnkr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att tilläggsanslag för ombyggnation av Terra
Nova skolans kök behövs utifrån tekniska nämndens beskrivning. Omdisponeringen
till Gråboköket bedöms vara nödvändig och hanteras via kompletteringsbudgeten
istället för att hantera det via ytterliga äskande om tilläggsanslag.
Kapitalkostnader som uppstår hanteras via internhyran.
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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 2018/515

Beslutsunderlag

TN 2020-03-18, §59
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-18

TN § 59

TN § 59

Begäran om tilläggsanslag för Terra Nova
skolans kök

TN 2020/632
TN AU § 53

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag med 5 700 000 kronor
avseende ombyggnad av Terra Nova skolans kök.
Tekniska nämnden beslutar att kapitalkostnader med 1 225 000 kronor finansieras
genom internhyror.

Terra Nova skolans kök behöver byggas om. Ombyggnad av Terra Nova skolans kök
innebär en utbyggnad av diskrum, 2 nya kylrum, nya ytskikt på väggar, golv och tak.
Det behövs nya köksutrustningar som kräver nya ventilationskåpor, ett nytt
luftbehandlingsaggregat samt nya kanaler och don. Detta för med sig tillbyggnad av
ett nytt aggregatrum samt att en höjning av del av yttertaket behöver göras för att
komma fram med nya kanaler.
I juni 2019 publicerades Terra Nova kökets handlingar för upphandling, men bara ett
anbud kom med högre pris än vad teknikförvaltningen hade i indikationspris för
projektet.
Teknikförvaltningen visste då att budgeten inte skulle räcka till och att ett äskade om
tilläggsanslag skulle krävas för investeringen.
Senare i november gick teknikförvaltningen ut med Gråboköket till upphandling och
fick in 4 kvalificerade anbud. Det billigaste anbudet var 1.6 miljoner kronor dyrare än
budgeterat.
Tekniska nämnden (TN) beslutade i december 2019 omdisponera anslag med
1 600 000 kronor från investeringsanslaget för Terra Nova köket till ombyggnad av
Gråboköket för att klara av finansieringen. TN beslutade föreslå att justering av
investeringsbudgeter skulle ske i samband med beslut om kompletteringsbudget
2020.
Efter TNs beslut upphandlades Gråboköket i januari 2020.
Nu finns färdiga handlingar för att bygga om Terra Nova skolans kök men
finansiering saknas med 5 700 000 kronor.
Den nuvarande budgeten är 6 500 000 kronor. Enligt marknadspris idag och enligt
de inkomna anbuden i Gråboköket total budget för köksombyggnad i Terra Nova
kan vara ca 10 600 000 kronor.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-18

TN § 59

Det saknas ca 4 100 000 kronor för ombyggnad av Terra Nova köket och 1 600 000
kronor kommer att omdisponeras från Terra Nova till Gråbo. Totalt behövs ett
tilläggsanslag med 5 700 000 kronor.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras med 5 700 000 kronor
avseende ombyggnad av Terra Nova skolans kök. Kapitalkostnader med 1 225 000
kronor ska finansieras genom internhyror. Avskrivningstiden är beräknad till 20 år.
Barn- och genusperspektiv : Ombyggnad av köket i Gråboskolan ger medarbetarna
en bättre arbetsmiljöplats som kommer att påverka positivt på matupplevelsen för
barnen.
Landsbygdsperspektiv – Terra Nova köket lagar mat till en av största grundskola i
Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Investeringen innebär ökade kapitalkostnader.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag med 5 700 000 kronor
avseende ombyggnad av Terra Nova skolans kök.
Tekniska nämnden beslutar att kapitalkostnader med 1 225 000 kronor finansieras
genom internhyror.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-04
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/632
4 mars 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för Terra Novaskolans kök
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag med 5 700 000 kronor
avseende ombyggnad av Terra Novaskolans kök.
Tekniska nämnden beslutar att kapitalkostnader med 1 225 000 kronor
finansieras genom internhyror.

Sammanfattning

Terra Novaskolans kök behöver byggas om. Ombyggnad av Terra Novaskolans kök
innebär en utbyggnad av diskrum, 2 nya kylrum, nya ytskikt på väggar, golv och tak.
Det behövs nya köksutrustningar som kräver nya ventilationskåpor, ett nytt
luftbehandlingsaggregat samt nya kanaler och don. Detta för med sig tillbyggnad av
ett nytt aggregatrum samt att en höjning av del av yttertaket behöver göras för att
komma fram med nya kanaler.
I juni 2019 publicerades Terra Novakökets handlingar för upphandling, men bara ett
anbud kom med högre pris än vad teknikförvaltningen hade i indikationspris för
projektet.
Teknikförvaltningen visste då att budgeten inte skulle räcka till och att ett äskade om
tilläggsanslag skulle krävas för investeringen.
Senare i november gick teknikförvaltningen ut med Gråboköket till upphandling och
fick in 4 kvalificerade anbud. Det billigaste anbudet var 1.6 miljoner kronor dyrare än
budgeterat.
Tekniska nämnden (TN) beslutade i december 2019 omdisponera anslag med
1 600 000 kronor från investeringsanslaget för Terranovaköket till ombyggnad av
Gråboköket för att klara av finansieringen. TN beslutade föreslå att justering av
investeringsbudgeter skulle ske i samband med beslut om kompletteringsbudget
2020.
Efter TNs beslut upphandlades Gråboköket i januari 2020.
Nu finns färdiga handlingar för att bygga om Terranovaskolans kök men finansiering
saknas med 5 700 000 kronor.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/632

Den nuvarande budgeten är 6 500 000 kronor. Enligt marknadspris idag och enligt
de inkomna anbuden i Gråboköket total budget för köksombyggnad i Terranova kan
vara ca 10 600 000 kronor.
Det saknas ca 4 100 000 kronor för ombyggnad av Terranovaköket och 1 600 000
kronor kommer att omdisponeras från Terranova till Gråbo. Totalt behövs ett
tilläggsanslag med 5 700 000 kronor.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras med 5 700 000 kronor
avseende ombyggnad av Terra Novaskolans kök. Kapitalkostnader med 1 225 000
kronor ska finansieras genom internhyror. Avskrivningstiden är beräknad till 20 år.
Barn- och genusperspektiv : Ombyggnad av köket i gråboskolan ger medarbetarna en
bättre arbetsmiljöplats som kommer att påverka positivt på matupplevelsen av
barnen.
Landsbygdsperspektiv – Terra Novaköket lagar mat till en av största grundskola i
Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Investeringen innebär ökade kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-04
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2020-06-15

Handlingar till

Ärende 23

Årsredovisningar och revisionsberättelser för bolagen 2019; anmälan
Innehåll
Årsredovisningar och revisionsberättelser för:
• AB Gotlandshem
• Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
• Inspiration Gotland
• Wisby Strand Event & Congress Gotland AB
• Gotlands musikstiftelse
• Gotlands Energi AB
• ALMI Gotland
• Finsam Gotland
•

Science Park Gotland

• Gotland Grönt Centrum
Ordförande föreslår att årsredovisningarna läggs till handlingarna

Saknade årsredovisningar (anmäls vid nästa sammanträde med
fullmäktige, 28 september)
•

Gotlands Filmfond
Årsredovisningar med revisionsberättelser och stämmoprotokoll
finns att läsa på Region Gotlands hemsida för fullmäktige.

Kan även fås som kopierade exemplar genom fullmäktiges kansli.
Kontakta Per Lundin tel. 0498-26 93 55 eller via
e-post per.lundin@gotland.se

Till bolagsstämma i bolaget GotlandsHem VÄRME Alknr

202004081437

Organisationsnummer: 556807-3646

Granskningsrapport för år 2019

2020 -04- 0
REGION GOTLAND

Jag av fullmäktige i Region Gotland utsedd lekmannarevisor har granskat bolagets
verksamhet för år 2019.
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och
pröva om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för bedömning och prövning. Vår granskning har utgått från de direktiv bolagets ägare fattat samt att verksamheten håller sig inom de ramar bolagsordningen
anger. Samordning har skett mellan mig i rollen som lekmannarevisor och auktoriserad revisor från PwC.
Granskningen har utgått från vår bedömning av väsentlighet och risk och utifrån
vad som anges i bolagsordning och i ägardirektiv. Granskningen har genomförts
genom överläggningar med företagsledningen och genom granskning av styrelsehandlingar och protokoll. Inriktningen har varit en översiktlig granskning av bolaget med syfte att bedöma dess ledning, styrning, uppföljning och kontroll.
Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för mitt uttalanden nedan.
Min samlade bedömning är att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig. Bolaget har följt de övergripande mål som fastställts i
direktiv från ägaren. Jag finner därför inte anledning till att rikta anmärkning mot
styrelsens ledamöter eller verkställande direktör.
2020

zka,

Sonia Landin
Av regionfullmäktige i Region Gotland
utsedda lekmannarevisorer
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REGION GOTLAND

Till bolagsstämman för Gotlands Elnät AB orgnr 556537-4724

I egenskap av lekmannarevisor utsedd av bolagsstämman i Gotlands
Elnät AB får jag härmed avlämna granskningsrapport avseende
räkenskapsåret 2019. Bolagsstämman har inte utfärdat särskilda
direktiv för granskningen.

Jag har under året följt bolaget genom att ta del av styrelsens
protokoll. Jag har dessutom tagit del av årsredovisningen,
rapporteringen från bolagets auktoriserade revisor samt fått en
redovisning av ekonomichef Tina Remnestedt över bolagets
verksamhet och ekonomi.

Med detta som grund anser jag mig fått tillräcklig information för
uppdraget. Min bedömning är att bolagets verksamhet skötts på ett
tillfredställande sätt och jag har därmed inget att erinra.

Visby 2020-03-27
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f

ila
Ranita G staf son
Lekmannarevisor

Årsredovisning
för

Gotlands Elförsäljning AB
556528-4154

Räkenskapsåret

2019

Gotlands Elförsäljning AB
Org.nr 556528-4154
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Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten

Gotlands Elförsäljning AB, org. nr 556528-4154, med säte i Visby, har som uppgift att bedriva handel av
el med tillhörande tjänster.
Företaget ägs till 100% av Gotlands Energi AB, org. nr 556008-2157. Gotlands Energi AB ägs i sin tur
till 75% av Vattenfall AB, org. nr 556036-2138, och till 25% av Region Gotland.
Kunderna är i huvudsak koncentrerade till Gotland, men en mindre del försäljning sker utanför denna
region och då främst till vinterfastlänningar.
Årsredovisningen är skriven i tkr om inte annat anges.
Koncernredovisning upprättas av moderbolaget, Vattenfall AB org.nr 556036-2138, med säte i Solna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har fortsatt att förstärka utbudet av produkter och tjänster och har infört en ny produkt, GEAB
IoT (Internet of Things), vilken riktar sig till företag och ersätter en tidigare produkt kallad "Smarta
produkter". Bolaget har fortsatt fokus på solceller och laddinfrastruktur och tillhörande tjänster vilka
fortsätter att växa då efterfrågan kontinuerligt ökar.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser finns att redovisa.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Framtida utveckling

Koncernen GEAB ser en framtid där GEAB levererar helhetslösningar till kunder inom hela
energisystemet och tar ett helhetsgrepp kring hållbara energisystem.
Finansiella riskfaktorer
På företagsnivå sker en löpande bedömning av de finansiella riskerna i samarbete mellan de
affärsansvariga och företagets ekonomiavdelning.
(a) Kreditrisk
Kreditrisk kan uppstå om en motpart inte kan eller vill uppfylla sina åtaganden och återfinns i bolagets
handel med el. Bolagets kreditriskhantering består av analys av motparter, rapportering av
kreditriskexponeringar och förslag på riskreducerande åtgärder (till exempel säkerheter).
(b) Likviditetsrisk
Likviditetsrisk avser risken att bolaget inte kan finansiera sina kapitalbehov. Kassaflödesprognoser
upprättas och analyseras löpande av företaget. Företagets likvida medel redovisas som
koncernmellanhavande i balansräkningen då banktillgodohavande hanteras av Vattenfall Treasury AB.
På balansdagen hade företaget likvida tillgångar på 64 578 tkr (11 504 tkr).

Gotlands Elförsäljning AB
Org.nr 556528-4154
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(c) Volymrisk
Volymrisk är förknippad med risken för avvikelser mellan förväntad och faktiskt levererad volym.
Bolaget hanterar och minskar volymrisk genom fullständiga utfalls-/intäktsprognoser varannan dag.
(d) Marknadsrisk
Marknadsrisk avser risken för en ogynnsam förändring i elpriser som betyder att bolaget inte uppnår sina
finansiella mål.
Elhandeln i förvaltningsportföljerna har lagts ut på en portföljförvaltare som agerar inom de av bolaget
fastställda riskmandaten.
Förvaltningsportföljerna tar en kontrollerad elprisrisk i syfte att åstadkomma ett förvaltat elpris som är
lägre än mekanisk prissäkring till stängningspriser på den finansiella elmarknaden. Elprisrisken
begränsas av riskmandaten och följs upp och mäts dagligen genom VaR- sannolikhetsberäkning.
Bolagsstyrning
Styrning av företagets samlade verksamheter sker genom företagets styrelse och VD.
Tf VD har under 2019 varit elhandelsansvarig inom moderbolaget Gotlands Elförsäljning AB. Under
2020 kommer marknadschefen inom Gotlands Energi AB, nyanställd i januari 2020, tillträda som VD för
Gotlands Elförsäljning AB.
Styrelsen för Gotlands Elförsäljning består av 4 ledamöter med 2 suppleanter. I styrelsen representeras
Vattenfall av 3 ledamöter och Region Gotland av 1 ledamot.
Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning, som reglerar vilka frågor som skall föras till styrelsen för
beslut. Denna kompletteras med attestinstruktion.
Styrelsen för Gotlands Elförsäljning AB sammanträdde vid 5 protokollförda tillfällen under 2019. Vid
styrelsemöten informeras styrelsen om bolagets verksamhetsutveckling och finansiella ställning. Under
2019 redovisades fyra kvartalsrapporter.
Styrelsen beslutar årligen bolagets affärsplan och budget.

Förändring av eget kapital (Tkr)
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Omräkningsdifferens
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

kapital

fond

resultat

resultat

400

80

9 405

4

9 888

4
1

-4

0
1
1
9 891

400

80

9 409

1
1

Totalt

Gotlands Elförsäljning AB
Org.nr 556528-4154

Flerårsöversikt (Tkr)

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet (%)
Avkastning på eget kap. (%)
Avkastning på totalt kap. (%)
Antal anställda
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2019
215 302
12 061
12 010
131 009
9 891
8
121
9
1

2018
209 562
7 945
8 086
118 398
9 888
8
82
7
1

2017
170 069
6 700
6 791
116 708
9 885
8
69
6
1

2016
164 729
11 226
11 411
105 648
9 810
9
116
26
1

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst
disponeras så att
i ny räkning överföres

9 409 571
1 325
9 410 896
9 410 896

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.

2015
152 267
15 563
15 711
38 989
9 789
25
161
37
2

Gotlands Elförsäljning AB
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2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

215 302
-185 648
29 654

209 562
-185 453
24 109

3, 4

-14 731
-4 077
1 216
-1
-17 593

-15 403
-2 237
1 476
0
-16 164

Rörelseresultat

3, 4

12 061

7 945

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

5
6

53
-104
-51

141
0
141

12 010

8 086

-12 008

-8 080

2

6

-1

-2

1

4

Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Kostnad sålda varor
Bruttoresultat

2

Tkr

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

7

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

8
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2019-12-31

2018-12-31

1 685

0

32 125
64 533
508
921
31 238
129 324

64 359
12 746
506
2 598
38 188
118 397

Summa omsättningstillgångar

129 324

118 397

SUMMA TILLGÅNGAR

131 009

118 397

Balansräkning

Not

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

9

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10
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Not

2019-12-31

2018-12-31

400
80
480

400
80
480

9 410
1
9 411

9 405
4
9 408

9 891

9 888

2 832

2 873

16
220
94 246
31
23 773
118 287

14
304
71 326
148
33 845
105 636

131 009

118 397

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

11, 12

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13

14
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2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

12 061
-27
-3
-51

7 945
-41
-25
141

11 980

8 020

-10 926
8 725
9 779

-51 619
50 293
6 694

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-1 699

0

Finansieringsverksamheten
Lämnade koncernbidrag

-8 080

-6 694

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

0
0

0
0

Kassaflödesanalys

Not

Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

15
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört med
föregående år. De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de
finansiella rapporterna sammanfattas nedan.

Resultaträkning
Intäktsredovisning

Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, d.v.s. försäljning av el, elhandel
samt andra intäkter.
Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i företagets intäkter. I de fall varor och tjänster byts mot
likartade varor och tjänster redovisas ingen intäkt.
Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, d.v.s. med hänsyn till
rabatter, efter avdrag för moms och energiskatter och redovisas i posten Nettoomsättning.
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.
Befarade förluster redovisas omedelbart.

Elcertifikat

Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät genom egen produktion redovisas i den
månad som produktion sker.
Elcertifikat värderas till elcertifikatets verkliga värde för produktionsmånaden och ingår i posten
Nettoomsättning.

Handelsvaror

Intäktsredovisning av handelsvaror görs vid leverans till kund och efter kundens accept.

Portföljförvaltning

Företaget bedriver aktiv handel med elderivat. Dessa redovisas i resultaträkningen i takt med att affärer
avslutas. Bolaget har en diskretionär förvaltning av samtliga portföljer genom bolagets avtal med VPM
och Vattenfall. Deriviatinstrument som används är uppdelade i 4 portföljstrukturer; Huvudportföljen,
vars syfte är att prissäkra olika fasta avtalslängder. Portfölj medelpris sommar; syftet är att prissäkra
volymen för de kunder som valt denna produkt. Tillsvidareportföljen; (eller som den benäms ut mot
kund Anvisat avtalspris) är syftet att prissäkra volymen för kunder som inte har gjort ett aktivt val.
Optimeringsportföljen har ett riskmandat från de övriga tre porföljerna samlat. De övriga tre portföljerna
kan betraktas som hedgeportföljer.
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Försäkringsersättningar

Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas en beräknad
försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i
posten Övriga rörelseintäkter.

Ränteintäkter

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den
underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersättningar och liknande är
ersättningar som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in
ersättningen och kostnadsförs löpande om inte utgiften inkluderats i anskaffningsvärdet för en
anläggningstillgång. Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonternade beloppet som företaget
förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten.
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka
fastställda avgifter betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att
betala ytterligare avgifter finns inte i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att
betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under
det räkenskapsår de avser.
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner.
Företagets förmånsbestämda planer som regleras genom betalning av pensionspremier redovisas som
avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs. Företaget har förmånsbestämda planer i egen regi hos
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti och värderar därmed denna i enlighet med den erhållna
uppgiften. Förpliktelsen värderas till det belopp som PRI beräknar årligen.
En avsättning för avgångsvederlag redovisas endast om företaget är förpliktigat att avsluta en anställning
före den normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig
avgång. Avsättning görs för den delen av uppsägningslönen som den anställde får utan arbetsplikt, med
tillägg för sociala avgifter.

Låneutgifter

Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader
och liknande resultatposter.

Avskrivningar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller
komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet
vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett
beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden.
Följande nyttjandeperiod tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Koncernbidrag

5 - 7 år

Samtliga lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
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Balansräkning
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla företaget
och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.
Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande.

Anskaffningsvärde

I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att
bringa tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med
förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och
montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga till investeringar i
anläggningstillgångar som tar betydande tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under
uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av
anläggningstillgångar.

Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier

Elcertifikat som utgör kortfristiga innehav ingår i posten Övriga fordringar och värderas enligt lägsta
värdets princip. Långfristiga innehav redovisas under rubriken Immateriella anläggningstillgångar och
värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar.

Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga
värde med tillägg för transaktionskostnader.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part enligt
instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas
upp när motparten har utfört sin prestation och företaget därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala
även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när
företaget förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En
finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt
utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och
skulder tas bort från balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning.

Kundfordringar och liknande fordringar

Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar
som går att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då företaget tillhandahåller pengar, varor eller
tjänster direkt till kredittagaren utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och
liknande fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det
värde som framkommer när instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som
beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar värderas därmed till det värde som beräknas
inflyta, d.v.s. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten
Övriga externa kostnader/Försäljningskostnader.
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Finansiella skulder

Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, d.v.s. det förväntade kassaflödet
diskonterat med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Det innebär att
leverantörsskulder som har kort förväntad löptid värderas till nominellt belopp.

Energiderivat

Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte, antingen för produktion eller för försäljning till
slutkund, redovisas i samband med att kontraktet går i leverans och påverkar därmed enbart inköpspriset
på den volym energi som säkrats. Dessa energiderivat utgör således finansiella instrument.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Valutakursvinster och -förluster som uppkommer redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter och Övriga
rörelsekostnader. Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas under rubriken Resultat från
finansiella poster.
När en fordran eller skuld har terminssäkrats och denna säkring uppfyller kraven för säkringsredovisning
värderas fordran eller skulden till terminskursen vid säkringstillfället, se Säkringsredovisning nedan.

Inkomstskatter

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen
utom då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt
redovisas i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och
skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning.
Skattskydlighet för energiskatt flyttades 2018-01-01 från elhandelsföretag till elnätsföretag.

Aktuell skatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till
det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen och
nuvärdesberäknas inte.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av
tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, d.v.s. skillnaden mellan de redovisade
värdena för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott.
Uppskjuten skatt redovisas inte på temporära skillnader som härrör från den första redovisningen av
goodwill. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i
resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i eget kapital.
Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som
är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att
återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat.
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 20,6 %.
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Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse som en
följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om effekten av när i tiden
betalningen sker är väsentlig, redovisas avsättningen till nuvärdet av de framtida betalningar som krävs
för att reglera förpliktelsen. Diskonteringsräntan utgörs av den räntesats som före skatt avspeglar aktuell
marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade med
framtida betalningar till den del riskerna inte beaktas genom att justeringar gjorts vid bedömningen av de
framtida betalningarna.
Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för.
Eventuell gottgörelse som företaget är så gott som säker på att kunna erhålla av en extern part avseende
förpliktelsen redovisas som en separat tillgång. Denna tillgång kan dock inte överstiga beloppet för den
hänförliga avsättningen. Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av avsättningen
redovisas i resultaträkningen.
Avsättning för avbrottsersättning görs i den period som avbrottet skett under förutsättning att avbrottet
ger upphov till en förpliktelse och avsättningens storlek kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Gottgörelse
från försäkringsföretag redovisas som tillgång.
Avsättning sker även för förlustkontrakt, d.v.s. när oundvikliga utgifter för att uppfylla företagets
förpliktelser överstiger de förväntade ekonomiska fördelarna.

Skulder

Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier uppkommer i takt med försäljning
(elcertifikat och ursprungsgarantier) och utsläpp (utsläppsrätter). Skulden värderas till samma värde som
tilldelade och anskaffade rättigheter. Här tas även hänsyn till avtal om framtida leverans av rättigheter
och möjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning av kvotpliktsavgift.
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier redovisas som en kortfristig skuld.

Övrigt
Eventualförpliktelser

Som eventualförpliktelse redovisas;
- en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas
av att en eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir,
eller
- en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Likvida medel

Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och kortfristiga,
likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för
värdefluktuationen. Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader.
I likvida medel ingår företagets tillgodohavanden på koncernens koncernkonto.
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Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys har upprättats enligt den indirekta metoden.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver
med avdrag för uppskjuten skatt).
Avkastning på totalt kap. (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Uppskattningar och bedömningar
Följande antaganden om framtiden och andra väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar på
balansdagen skulle kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för
tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår:
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om
framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en
betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden.
Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna
årsredovisning.
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor.
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.
Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande
uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det
räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt
och kommande räkenskapsår.
Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

(a) Inkomstskatter och uppskjutna skatter

Företaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder vilka förväntas bli
realiserade i framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden och
uppskattningar göras avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i
balansräkningen redovisade tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden.
Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer att vara oförändrade samt att
gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.

(b) Elcertifikat

Under november månad görs en kontroll i Cesar-systemet hos Energimyndigheten av antal certifikat
samt en kontroll i Energy Site hur många certifikat vi inhandlat under året. Därefter görs en bedömning
om ytterligare certifikat behöver inhandlas.
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(c) Bedömning av marginalen i den rörliga portföljen

En bedömning av marginalen i den rörliga portföljen görs p.g.a. att marginalen innan den kan fastställas
baseras på föregående månads volymvägda spotpris. Bedömningen baseras på den rörliga portföljens
marginal, som kontinuerligt följs upp. Utifrån bedömningen görs en periodisering, som följs upp då
bolaget erhållit fakturorna från Vattenfall AB som inkommer efter cirka 20 dagar från periodiseringen.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen per rörelsegren
Elförsäljning
Solcellsförsäljning
Övrigt

2019

2018

204 750
9 614
938
215 302

201 870
7 238
454
209 562

Not 3 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
2019
2018
Revisionsbyrå, Ernst & Young
Revisionsuppdrag
15
20
15
20

Not 4 Anställda och personalkostnader
2019

2018

1
1

1
1

11
11

25
25

240
4
244

232
8
240

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

255

265

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen

25 %
75 %

25 %
75 %

Medelantalet anställda
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Gotlands Elförsäljning AB
Org.nr 556528-4154
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Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2019

2018

53
53

141
141

2019

2018

104
104

0
0

2019

2018

-12 008
-12 008

-8 080
-8 080

2019

2018

1
1

2
2

Övriga ränteintäkter

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader
I posten räntekostnader ingår räntekostnader på pensionsskuld med 102 tkr

Not 7 Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag

Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Totalt redovisad skatt
Avstämning av effektiv skatt
2019
Procent

Belopp
2

Procent

Belopp
6

21,40

0
-1
-1

22,00

-1
0
-1

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Redovisad effektiv skatt

2018

65,36

22,00

Gotlands Elförsäljning AB
Org.nr 556528-4154
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Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2019-12-31

2018-12-31

0
1 699
0
1 699

138
0
-138
0

0
0
-14
-14

-138
138
0
0

1 685

0

2019-12-31

2018-12-31

0
31 238
31 238

974
37 215
38 188

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Not 11 Antal aktier och kvotvärde

Aktiekapitalet i Gotlands Elförsäljning AB består enbart av till fullo betalda stamaktier med ett
kvotvärde om 1 tkr. Alla aktier har samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt
motsvarar en röst på bolagets bolagsstämma.

Gotlands Elförsäljning AB
Antal A-Aktier

Antal
aktier
400
400

Not 12 Disposition av vinst eller förlust
2019-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

9 410
1
9 411

9 411

Kvotvärde
400

Gotlands Elförsäljning AB
Org.nr 556528-4154
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Not 13 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående balans
Utbetalda pensioner
Nyavsättning
Ränta
Uppräkning av intjänad pensionsrätt
Uppräkning av pensionstillägg
Ökning av förväntad livslängd
Omdisposition
Konsolideringsreserv
Värdesäkringsmedel

2019-12-31

2018-12-31

2 873
-223
0
102
10
52
19
0
-2
0
2 832

2 914
-218
0
103
9
49
17
0
-2
0
2 873

2019-12-31

2018-12-31

-6 729
-17 044
-23 773

-9 371
-24 474
-33 845

2019-12-31

2018-12-31

-41
14
-27

-41
0
-41

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna energikostnader
Övriga poster

Not 15 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avsättning pensioner
Avskrivningar

Not 16 Koncernuppgifter

Företaget är ett helägt dotterbolag till Gotlands Energi AB, org. nr. 556008-2157 med säte i Visby.
Gotlands Energi AB ägs i sin tur till 75% av Vattenfall AB, org. nr 556036-2138, och till 25% av Region
Gotland. Vattenfall AB är den största koncernredovisningen som företaget omfattas av och Region
Gotland den minsta koncernredovisningen.
Under räkenskapsåret har 6,50% (6,68%) av omsättningen gått till andra bolag inom koncernen. Andelen
inköp från andra koncernbolag uppgår till 95,44% (95,22%).
Företaget upprättar enlighet med ÅRL 7 kap 31a§ ej någon lagstadgad hållbarhetsrapport. Vattenfall AB
(publ), org. nr 556036-2138, med säte i Solna, upprättar hållbarhetsrapport för koncernen där företaget
ingår.

Not 17 Eventualförpliktelser
Borgenförbindelser

2019-12-31

2018-12-31

57
57

57
57

Gotlands Elförsäljning AB
Org.nr 556528-4154
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Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.
Visby

Johan Nerfeldt
Ordförande

Oskar Lindehejd
Verkställande direktör

Niclas Stålhandske

Johanna Forslund

Peter Olsson

Vår revisionsberättelse har lämnats
Ernst & Young AB

Staffan Landén
Auktoriserad revisor

[ Änr

202004081437

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2019

2020 -04- 08
REGION GOTLAND

Till bolagsstämman för Gotlands Elförsäljning AB orgnr 556528-4154

I egenskap av lekmannarevisor utsedd av bolagsstämman i Gotlands
Elförsäljning AB får jag härmed avlämna granskningsrapport
avseende räkenskapsåret 2019. Bolagsstämman har inte utfärdat
särskilda direktiv för granskningen.

Jag har under året följt bolaget genom att ta del av styrelsens
protokoll. Jag har dessutom tagit del av årsredovisningen,
rapporteringen från bolagets auktoriserade revisor samt fått en
redovisning av ekonomichef Tina Remnestedt över bolagets
verksamhet och ekonomi.

Med detta som grund anser jag mig fått tillräcklig information för
uppdraget. Min bedömning är att bolagets verksamhet skötts på ett
tillfredställande sätt och jag har därmed inget att erinra.

Visby 2020-03-27

Ranita GiJstafs5on
Lekmannarevisor

Änr

- 202004081437

:?020 -04- 0
REGION GOTLAND

Till bolagsstämman i Almi Företagspartner Gotland AB
Org.nr 556488-1166

Granskningsrapport för år 2019
Jag har granskat Almi Företagspartner Gotland AB:s verksamhet för år 2019.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed. Det innebär att jag
planerat och genomfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra
mig om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har
utgått från de direktiv bolagets ägare fattat, samt att verksamheten håller sig inom de ramar
bolagsordningen anger. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för mina
uttalanden nedan.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt, samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot
styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.
Visby 2020-03-20

Mats Ågren
Lekmannarevisor

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 105

Motion. Marktilldelning för AB Gotlandshem

RS 2019/307
AU § 94

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen bifalls genom att motionärens förslag hanterats i arbetet med nytt
ägardirektiv för AB GotlandsHem.

För att GotlandsHem ska lyckas med sitt beting måste marktillgången säkerställas.
Det ställer krav på Region Gotland att erbjuda detaljplanelagd mark som möjliggör
att ett nytt projekt startar varje år. Därför yrkar Meit Fohlin (S) i sin motion att:
-

Dialog om behov av marktilldelning sker mellan bolaget och Region Gotland
utifrån ägardirektivets krav på nybyggnation.
Region Gotland säkerställer mark i olika delar av Visby och på landsbygden
utifrån ägardirektivet och bolagets ambition.
Det utifrån ägardirektivet ska finnas en tydlig och gemensam plan för marktilldelning.

Region Gotland träffar GotlandsHem regelbundet på ägarmöten. Vid dessa möten är
marktillgången en stående fråga där GotlandsHem bland annat informeras om status
i olika planarbeten. Utöver dessa möten finns regelbunden dialog mellan
GotlandsHem och regionstyrelseförvaltningens enhet samhällsplanering kring
framförallt markfrågor.
Motionärens två punkter rörande att regionen ska tilldela GotlandsHem mark
hanteras i och med det nya ägardirektivet. Målnumerären för antalet nyproducerade
lägenheter, 500 st, är baserad på befintliga exploateringsplaner där bland annat
Visborg, Gråbo samt Signallottan 2 är medräknade. Dessa exploateringsplaner utförs
på mark som regionen har direktanvisat eller ska direktanvisa till GotlandsHem.
Gällande mark på landsbygden kan regionen när som GotlandsHem så önskar
direktanvisa mark på ett flertal av orter.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2019-02-25
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-09
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Planenheten
Teknikförvaltningen - Mark- och trafikavdelningen
AB GotlandsHem

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/307
9 mars 2020

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Motion. Marktilldelning för AB GotlandsHem
Förslag till beslut

•

Motionen bifalls genom att motionärens förslag hanteras i arbetet med nytt
ägardirektiv för GotlandsHem.

Sammanfattning

För att GotlandsHem ska lyckas med sitt beting måste marktillgången säkerställas.
Det ställer krav på Region Gotland att erbjuda detaljplanelagd mark som möjliggör
att ett nytt projekt startar varje år. Därför yrkar Meit Fohlin (S) i sin motion att:
-

dialog om behov av marktilldelning sker mellan bolaget och Region Gotland
utifrån ägardirektivets krav på nybyggnation
Region Gotland säkerställer mark i olika delar av Visby och på landsbygden
utifrån ägardirektivet och bolagets ambition
det utifrån ägardirektivet ska finnas en tydlig och gemensam plan för marktilldelning

Bedömning

Region Gotland träffar GotlandsHem regelbundet på ägarmöten. Vid dessa möten är
marktillgången en stående fråga där GotlandsHem bland annat informeras om status
i olika planarbeten. Utöver dessa möten finns regelbunden dialog mellan
GotlandsHem och Regionstyrelseförvaltningens enhet Samhällsplanering kring
framförallt markfrågor.
Motionärens två punkter rörande att regionen ska tilldela GotlandsHem mark
hanteras i och med det nya ägardirektivet. Målnumerären för antalet nyproducerade
lägenheter, 500 st, är baserad på befintliga exploateringsplaner där bland annat
Visborg, Gråbo samt Signallottan 2 är medräknade. Dessa exploateringsplaner utförs
på mark som regionen har direktanvisat eller ska direktanvisa till GotlandsHem.
Gällande mark på landsbygden kan regionen när som GotlandsHem så önskar
direktanvisa mark på ett flertal av orter.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/307

Beslutsunderlag

Motion. Marktilldelning för AB GotlandsHem.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
SBF Planenheten
TKF Mark- och trafikavdelningen
AB GotlandsHem

2 (2)

Visby 2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Långsiktig planering för marktilldelning för GotlandsHem
I GotlandsHems nuvarande ägardirektiv från 2015 står det att 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.
Gotland har en positiv befolkningsutveckling och vi vet att behovet av nyproduktion av bostäder är
fortsatt högt. Idag är brist på tillgång till bostad ett tillväxthinder. I näringslivet är oron större för att
bostad inte ska finnas till nya rekryteringar än huruvida rätt kompetens finns. Gotland är rödlistade i
Sveriges Förenade Studentkårers Bostadsrapport som kom i augusti 2018. Gotlands demografiska
struktur med hög andel äldre och lägre andel i arbetsför ålder ger behov av att locka nya gotlänningar
som kan ta jobben.
GotlandsHem är den viktigaste aktören vad gäller tillkomsten av fler hyresrätter. Fler hyresrätter är
viktigt utifrån perspektivet att alla har rätt till en bostad. Svårast att hitta bostad är det för den som stått
i kö kortast tid. Dit hör grupperna unga och utrikes födda. Dit hör också den som just flyttat till ön.
Tillgången till hyresrätter är därför central för stora och viktiga grupper och för Gotlands utveckling.
Utifrån behov framåt kommer ägardirektivet till GotlandsHem fortsatt ställa krav på minst 400
bostäder i perioden. Den takten innebär ett projekt om ca 80 lägenheter om året fram till 2025.
En sådan kontinuerlig byggtakt skulle skapa goda förutsättningar för bolaget att uppföra nyproduktion
på ett hållbart sätt. En tydlig plan gynnar bolagets planeringsförutsättningar och ekonomi samt
arbetsmarknaden för underleverantörer som också får långsiktighet.
För att GotlandsHem ska lyckas med sitt beting måste marktillgång säkerställas. Det ställer krav på
Region Gotland att erbjuda detaljplanelagd mark som möjliggör att ett nytt projekt startar varje år.
Därför yrkar jag att:
- dialog om behov av marktilldelning sker mellan bolaget och Region Gotland utifrån
ägardirektivets krav på nybyggnation
- Region Gotland säkerställer mark i olika delar av Visby och på landsbygden utifrån
ägardirektivet och bolagets ambition
- det utifrån ägardirektivet ska finnas en tydlig och gemensam plan för marktilldelning

Meit Fohlin
Socialdemokraterna

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2020-06-15

Handlingar till

Ärende 25

Avsägelser i regionfullmäktige
Innehåll
a) Martin Kolbergs (Fi) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige
b) André Fribergs (S) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige
c) Brittis Benzlers (V) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige
d) Thord Ingessons (S) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Andre Friberg <andre.fribergg@gmail.com>
den 8 maj 2020 11:33
Per Lundin
Ny ersä are i kommunfullmäk ge ‐ Avsägning

Uppföljningsﬂagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeﬂagga

Hej Per,
Fått info om att det är dig jag skall kontakta.
Jag vill avsäga mig min roll som ny ersättare i kommunfullmäktige.
André Friberg

5/11/2020, 1:40 PM

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Brittis Benzler
den 18 maj 2020 11:00
Per Lundin
Avsägelse uppdrag

Hej!
Jag har fått nytt uppdrag och flyttar från Gotland.
Jag vill därför avsäga mej mina uppdrag som ledamot i Regionfullmäktige och Hälso- och
sjukvårdsnämnden, samt som ersättare i Samverkansnämnden Stockholm – Gotland.
Vänligen
Brittis Benzler

Hej Per
På grund av anställning på annan ort är tyvärr tvungen att lämna mina politiska uppdrag i regionen.
Avsägelsen gäller min ordinarie plats i regionfullmäktige, min ordinarie plats i Miljö- och
byggnämnden samt min plats som ersättare i regionstyrelsen.
Min avsägelse gäller från den 16 juni 2020.
Hälsningar
Thord Ingesson

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2020-06-15

Handlingar till

Ärende 26

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Som ny ersättare i tekniska nämnden efter Carin Rosell (S), bordlagt
från föregående sammanträde, föreslås
Marina Berg (S), Atlingbo Källgårds 222, 622 40 Romakloster
b) Som ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Sara
Granath (C), bordlagt från föregående sammanträde föreslås
Helena Herlitz Olsson (C),
c) Niklas Asklanders (KD) avsägelse som ersättare i tekniska nämnden
d) Som ny ersättare i tekniska nämnden efter Niklas Asklander (KD)
föreslås
Markus Kubel (KD), Adelsgatan 39, 621 57 Visby
e) Britt Valleryds (Fi) avsägelse som ersättare i socialnämnden
f) Thord Ingessons (S) avsägelse som ersättare i regionstyrelsen
g) Som ny ersättare i regionstyrelsen efter Thord Ingesson (S), föreslås
Oscar Lindster (S), Västergarn Öninge 127, 622 30 Gotlands Tofta
h) Thord Ingessons (S) avsägelse som ledamot i miljö- och byggnämnden
i) Som ny ledamot i miljö- och byggnämnden efter Thord Ingesson (S),
föreslås
Oscar Lindster (S), Västergarn Öninge 127, 622 30 Gotlands Tofta
j) Som ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter Oscar Lindster (S),
föreslås
Jonas Ahlvin (S), Stenkumla Östergårde 201, 621 95 Visby
Ersättare för Socialdemokraterna träder in i följande ordning i
Miljö och Byggnämnden

S Kjell Wahlström
S Gullvi Edlund
S Lilian Stenman
S Jonas Ahlvin

k) Brittis Benzlers (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i hälso- och
sjukvårdsnämnden
l) Som ny ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Brittis Benzler
(V) föreslås
Therese Livemo (V),
m) Som ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Therese Livemo
(V) föreslås
Peter Barnard (V),
n) Peter Barnards (V) avsägelse som ersättare i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
o) Som ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Peter
Barnard (V), föreslås
p) Lars Åkerlund (V)
q) Nyval av samtliga ledamöter och ersättare i Föreningen Gotlands
fornvänner 2020-2022

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Rosita Siggelin
den 11 maj 2020 10:08
Per Lundin
VB: FHS

Avsägelse ersättare (KD) i tekniska nämnden.

Från: Niklas Asklander
Skickat: den 11 maj 2020 09:25
Till: Rosita Siggelin <rosita.siggelin@gotland.se>
Ämne: Fwd: FHS

Hej Rosita,
Jag känner att jag behöver säga upp min plats som förtroendevald vid nästa
fullmäktige sammanträde. Eftersom jag ska gå en skola på fastlandet kommer jag
inte ha möjlighet att deltaga så mycket som jag tycker att jag borde för att fullgöra
mitt uppdrag. Det finns förhoppningsvis någon annan som har bättre tid och
möjlighet att lösa uppdraget än jag kommer ha. Jag har uppfattat att Kd letar
ersättare för mig. Är du så vänlig och tar med Min begäran om entledigande på
nästa fullmäktige?
Mvh Niklas
Skickat från min iPad
Vidarebefordrat brev:
Från: Marianne Ardin <marianne.ardin@gotland.se>
Datum: 11 maj 2020 07:58:08 CEST
Till: Niklas Asklander <niklas.asklander@gotland.se>
Ämne: SV: FHS

Hej Niklas,

Det var tråkigt. Du behöver även meddela Rosita Siggelin så att din
avsägelse kommer med till fullmäktige: rosita.siggelin@gotland.se

Med vänliga hälsningar,

Marianne Ardin
Nämndsekreterare Tekniska nämnden
Tel: 0498-269241
E-post: marianne.ardin@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Region Gotland,Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................

Från: Niklas Asklander
Skickat: den 8 maj 2020 18:53:11
Till: Karl-Johan Boberg
Kopia: Sara Lidqvist; Marianne Ardin
Ämne: FHS
Hej Karl-Johan,
Eftersom att jag förhoppningsvis snart har min kandidatuppsats klar och således
kommer börja FHS till hösten, avser jag lämna mitt förtroendeuppdrag inom TN och
lämna besked om detta på nästa möte. Det har varit en lärorik period och jag har
tyckt om att samarbeta med dig samt de övriga inom alliansen. Jag ser inte att jag har
möjlighet under nästa år att kunna deltaga på möten och göra det som krävs av mig.
Därför hoppas jag att partiet kan hitta en ersättare snarast och att någon annan
därmed får förmånen att jobba med er framgent.
Tack för ett bra samarbete
/Niklas

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

britt.idman@yahoo.se
den 23 maj 2020 15:03
Per Lundin
Utträde

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Slutfört

Hej härmed avsäger jag mig min plats som ersättare i socialnämnden för
Feministiskt initiativ. Pga personliga skäl. Jag lämnar min Ipad i receptionen
visborg på tisdag.
Med vänlig hälsning
Britt Valleryd

Hej Per
På grund av anställning på annan ort är tyvärr tvungen att lämna mina politiska uppdrag i regionen.
Avsägelsen gäller min ordinarie plats i regionfullmäktige, min ordinarie plats i Miljö- och
byggnämnden samt min plats som ersättare i regionstyrelsen.
Min avsägelse gäller från den 16 juni 2020.
Hälsningar
Thord Ingesson

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2020-06-15

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

Innehåll
 Jörgen Petterssons medborgarförslag om idrottsgymnasium i Slite.
RS 2018/952

 Regionstyrelsen 2020-04-29, § 108
 Medborgarförslag (inkom 2018-09-07)
 Stefan Wessmans medborgarförslag om musikfria områden i Visby.
RS 2019/466

 Miljö- och byggnämnden 2020-05-26, § 115
 Medborgarförslag (inkom 2019-03-28)
 Jimmy Leanderssons medborgarförslag om ett knarkfritt Gotland.
RS 2019/844

 Regionstyrelsen 2020-04-29, § 109
 Medborgarförslag (inkom 2019-07-08)

 Agneta Bergquists medborgarförslag om test av sopbehållarna på stranden i
Ljugarn till sommaren. RS 2019/1157
 Tekniska nämnden 2020-05-12, § 123
 Medborgarförslag (inkom 2019-10-09)
 Nina Hallbergs medborgarförslag om färre parkeringsplatser till förmån för
bilpooler och infrastruktur för cyklar. RS 2019/1187
 Tekniska nämnden 2020-05-12, § 125
 Medborgarförslag (inkom 2019-10-22)
 Jens Cederblads medborgarförslag om att ta bort varor märkta med
Ekologiskt och Fairtrade. RS 2019/1204
 Regionstyrelsen 2020-04-29, § 107
 Medborgarförslag (inkom 2020-01-28)
 Jimmy Anderssons medborgarförslag om söndagsöppet på ungdomsgården
Puma i Visby. RS 2019/1275
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-04-16, § 39
 Medborgarförslag (inkom 2019-11-12)
 Anna-Karin Anderssons medborgarförslag om direktbuss från söder t.ex.
Signalgatan till Skarphäll flera turer om dagen. RS 2019/1296
 Tekniska nämnden 2020-05-12, § 124
 Medborgarförslag (inkom 2019-11-17)
 Anders Wahlunds medborgarförslag om att Region Gotland bör lämna egen
offert i nästa upphandling av busstrafiken. RS 2020/115
 Tekniska nämnden 2020-05-12, § 122
 Medborgarförslag (inkom 2020-01-15)

 Sigyn Perssons medborgarförslag om reglering med trafikljus vid
kryssningskajen. RS 2020/148
 Tekniska nämnden 2020-05-12, § 126
 Medborgarförslag (inkom 2020-01-19)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 108

Medborgarförslag. Bygga och driva ett
idrottsgymnasium i Slite

RS 2018/952
AU § 99

Regionstyrelsens beslut
x

Medborgarförslaget avslås.

Jörgen Pettersson har inkommit i ett medborgarförslag till Region Gotland gällande
att bygga och driva ett idrottsgymnasium i Slite. Där finns sportanläggningar för ett
flertal olika sporter samlat. Detta kommer enligt förslaget att få ungdomar att söka
sig till Gotland från andra delar av landet och få gotländska ungdomar att stanna
kvar, vilket skulle vara positivt för öns befolkningstillväxt. Det skulle även gynna
företag och elitklubbar som engagerar sig i detta.
Begreppet idrottsgymnasium innebär inte att det finns särskilda gymnasieskolor i
Sverige med endast idrottselever utan eleverna går i vanliga klasser, på något av de
18 nationella programmen. Namnet idrottsgymnasium betyder enbart att skolan ger
vissa elever möjligheter att vid sidan om ordinarie program utvecklas till en hög nivå
inom sin idrott med målet att bli elitidrottare. Idrottsutbildningar är helt frivilliga
verksamheter för kommunerna.
De senaste åren har all verksamhet för Wisbygymnasiet samlats på Solrosen-området
i södra Visby av bland annat ekonomiska och logistiska skäl då nämnderna ålagts
effektiviseringar/besparingar. Bedömningen är därför att det är svårt att bedriva mer
av reguljär undervisning på annan ort än i Visby, utifrån nuvarande struktur och
ekonomi. Däremot är det positivt att, om ekonomin tillåter det, förlägga lägerverksamhet etc. till andra delar och idrottsanläggningar på Gotland.
Då det redan finns ett kommunalt gymnasium som erbjuder idrottsutbildningar på
Gotland är det svårt att motivera att kommunala skattemedel används för att starta
ett till. Region Gotland har fortsatt ett kärvt ekonomiskt läge och nämnderna är
ålagda att göra effektiviseringar (besparingar). Behovet av effektivisering har varit en
av anledningarna när Wisbygymnasiets verksamhet samlats till ett och samma
område.
Ett alternativ till ett nytt idrottsgymnasium skulle kunna vara att bedriva idrottsutbildning i Slite som en filial till Wisbygymnasiet i Visby. Det skulle innebära att
elever och lärare behöver slussas fram och tillbaka mellan orterna vilket riskerar
innebära en merkostnad. Av bland annat ekonomiska och logistiska skäl är det därför
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 108 forts
RS 2018/952
AU § 99

svårt att bedriva mer av reguljär undervisning på annan ort än i Visby, utifrån
nuvarande struktur och ekonomi. Däremot är det positivt att, om ekonomin tillåter
det, förlägga lägerverksamhet etc. till andra delar och idrottsanläggningar på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningens sammanlagda bedömning är därmed att medborgarförslaget om ett nytt idrottsgymnasium i Slite avslås.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2018-09-07
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-02-03, § 3
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-10

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFORS AO.

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018-09-07
REGION GOTLAND

Förslaget

s

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

o

—

V

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

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

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-05-26

MBN § 115

MBN § 115

Medborgarförslag. Musikfria områden i Visby

MBN 2019/8667

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland, avslår medborgarförslaget med
hänvisning till att ärenden om återkommande ljudstörningar från samma utövare ska
kunna hanteras med stöd av miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd
om buller inomhus.

Sammanfattning

Stefan Wessman har inkommit med ett medborgarförslag gällande begränsningar av
gatumusik på vissa gator i centrala Visby. Enhet miljö- och hälsoskydd bedömer att
lokala föreskrifter enbart bör övervägas om de behövs som stöd till hanteringen av
klagomålsärenden kopplade till gatumusik.
Bedömning

Återkommande musikstörningar som orsakar en medelljudnivå på över 25 dBA i
bostäder kan bedömas som en olägenhet för hälsan. Detta enligt 2 kap 3 § och 9 kap
3 § miljöbalken samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus
(FoHMFS 2014:13).
Enhet miljö- och hälsoskydd kan hantera ärenden om återkommande ljudstörningar
från gatumusik med stöd av miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd
om buller inomhus. Om det är befogat kan krav ställas på en enskild gatumusikant att
inte orsaka störningar som kan leda till olägenhet för närboendes hälsa.
En ytterligare möjlighet är för Region Gotland att meddela föreskrifter om
begränsningar eller villkor för utövande av gatumusik på viss offentlig plats om det
behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer (se 40 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). En föreskrift skulle till
exempel kunna ange en begränsning i antal timmar/dag, eller antal tillfällen/vecka,
som samma gatumusikant får spela på samma plats.
Enhet miljö- och hälsoskydd bedömer att lokala föreskrifter bör övervägas först när
det visar sig att de behövs som stöd till hanteringen av klagomålsärenden kopplade
till gatumusik.
Enhet miljö- och hälsoskydd föreslår därmed att Miljö- och byggnämnden avslår
medborgarförslaget.
Ärendets behandling under mötet

Miljö- och byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-05-26

MBN § 115

Ordförande Eva Ahlin (C) föreslår att:
Miljö- och byggnämnden, Region Gotland, avslår medborgarförslaget med
hänvisning till att ärenden om återkommande ljudstörningar från samma utövare ska
kunna hanteras med stöd av miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd
om buller inomhus.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-03-28
Tjänsteskrivelse 2020-04-22
Skickas till
Stefan Wessman, Irisdalsgatan 25, 62142 Visby
Registrator RS

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-03-28 16:59

Ärendenummer
#10733

Sida
1(1)

Inskickat av: STEFAN WESSMAN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Musikfritt vissa områden i Visby
Beskrivning och motivering
Vi är många affärsidkare och boende i området Österport & Östertull som nu tröttnat på att höra den dragspelande tiggaren som under flera
år nu suttit i Österport och spelat i 4 - 5 timmar dagligen när denne är på besök i Visby. Vi föreslår att regionen gör som i Stockholm, att
under lokala hälsoföreskrifter förbjuda musik på vissa gator. Det kan gälla typ samma område som förbjuden alkoholförtäring inom
Österportsområdet.
Vi orkar inte längre. Hjälp oss.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
STEFAN WESSMAN
Adress
IRISDALSGATAN 25

Postnummer och ort
62142 VISBY

E-postadress
stefan.wessman@hotmail.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 106

Medborgarförslag. Knarkfri Ö

RS 2019/844
AU § 95

Regionstyrelsens beslut
x

Medborgarförslaget avslås.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
ska ha bevakning (behöver inte vara polis, borde vara ok med väktare) vid varje
färjeankomst med knarkhund där resenärerna kommer ned. Vidare föreslås ha
bevakning på så gott som varje avgång i fastlandshamnarna vid fordonen som står
och väntar på att få åka på färjan. Förslagsställaren menar att det skulle bli betydligt
attraktivare för bland annat barnfamiljer och att vi skulle kunna öka vår population i
högre takt och därmed öka skatteintäkterna.
Regionstyrelseförvaltningen bedömning är att ett förebyggande arbete omkring
droger är viktigt. Det pågår ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete bland annat utifrån den samverkansöverenskommelse Region Gotland har
med polisen.
Eftersom det formella ansvaret för brottsbekämpning åvilar Polismyndigheten, där
transport av narkotikaklassade preparat enlig narkotikalagen är olaglig, saknar
kommuner eller regioner befogenheter att lagligen vidta nödvändiga åtgärder vid
misstanke om brott. Det talar för att innehållet i förslaget inte ska tas om hand av
Region Gotland. Förvaltningen menar därför också att ett frivilligt bevakningsuppdrag utan lagliga möjligheter att agera vid misstanke om brott är ineffektiv och
kostsam och ska vägas mot andra brottsförebyggande åtgärder.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2019-07-08
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-20
Skickas till
Förslagsställaren

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-07-08 12:56

Ärendenummer
#14054

Sida
1(1)

Inskickat av: JIMMY LEANDERSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Knarkfri Ö.
Beskrivning och motivering
Förslaget har synts tidigare och idén är inte min, jag är osäker på det har lämnats till regionfullmäktige, men om så är fallet så tror jag ändå
att det är dags att kika på det igen. Det är allmänt känt att drogmissbruk kostar stora summor pengar och trasar sönder unga människors liv.
Jag har själv inte sett så mycket öppen droghandel tidigare men senaste året har det exploderat så det är dags att vi utnyttjar vårt ö-läge som
faktiskt emellanåt är en tillgång som i detta fall. Ha bevakning (behöver inte vara polis, borde vara ok med väktare) vid varje färje-ankomst
med knarkhund där resenärerna kommer ned, ha bevakning på så gott som varje avgång i fastlandshamnarna vid fordonen som står och
väntar på att få åka på färjan.
Jag är övertygad om att vi skulle bli betydligt attraktivare för bl.a. barnfamiljer och att vi skulle kunna öka vår population i högre takt och
därmed öka skatteintäkterna.
Med vänlig hälsning, Jimmy Leandersson

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
JIMMY LEANDERSSON
Adress
HAGSTIGEN 22

Postnummer och ort
621 50 Visby

E-postadress
jimmyleandersson@yahoo.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-05-12

TN § 123

TN § 123

Medborgarförslag. Test av sopbehållarna på
stranden i Ljugarn till sommaren

TN 2019/3462
TN AU § 117

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit i vilket Ljugarn föreslås som teststrand för nya
sopbehållare.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att Ljugarn inte är en lämplig plats att testa nya
sopbehållare på då regionen varken äger marken eller har ett tidigare skötselåtagande
där. De nya sopbehållarna har hittills testats på utvalda platser med högt tryck och
där en besparing har varit möjligt sett till mängden sopkorgar och tömningen av
dessa.
Barn- och genusperspektiv
Förslaget bedöms inte vara av större konsekvens ur barn- och genusperspektiv.
Landsbygdsperspektiv
Förslaget bedöms kunna upplevas positivt för dem som befinner sig på och nyttjar
stranden men bedöms inte vara av större konsekvens ur ett bredare
landsbygdsperspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys
En Bigbelly sopbehållare har en investeringskostnad på ca 45-50 tkr plus kostnader
för personal och montering samt återkommande driftskostnader för tömning.
Teknikförvaltningen har begränsade resurser och har i dagsläget inte utrymme att ta
på sig dessa ytterligare kostnader.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

TKF Tjänsteskrivelse 2020-03-30
Medborgarförslag 2019-10-09

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-05-12

TN § 125

TN § 125

Medborgarförslag. Färre parkeringsplatser
till förmån för bilpooler och infrastruktur för
cyklar

TN 2019/3830
TN AU § 119

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget angående färre
parkeringsplatser till förmån för bilpooler och infrastruktur för cyklar är besvarat.

Förslagsställarens medborgarförslag om att det skall byggas färre parkeringsplatser
för bilar till förmån för bilpooler och infrastruktur för cyklar är tillgodosedda i det
beslut om ny parkeringsstrategi och parkeringsnorm för Region Gotland som
beslutades av Regionfullmäktige i december 2018.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att förslagsställarens intentioner att det skall byggas färre
parkeringsplatser för bilar till förmån för bilpooler och infrastruktur för cyklar är
tillgodosedda i det beslut om ny parkeringsstrategi och parkeringsnorm för Region
Gotland som beslutades av Regionfullmäktige i december 2018. I parkeringsstrategin
anges det att innovativa lösningar på parkering skall uppmuntras och cykling skall
prioriteras vid nybyggnation. I parkeringsnormen anges lägre parkeringstal än tidigare
och möjlighet att ytterligare minska parkeringstalet genom att införa bilpooler.
Exploatörer har därmed möjlighet att bygga fler bostäder med färre
parkeringsplatser.
Barn- och genusperspektiv
Förbättringar i infrastrukturen för cyklar är positivt för trafiksäkerheten.
Landsbygdsperspektiv
Parkeringsstrategin och parkeringsnormen gäller hela Gotland och medför en positiv
utveckling av infrastrukturen för cyklar på hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys
Parkeringsstrategin och parkeringsnormen ger exploatörer möjlighet att disponera
värdefull mark bättre och därmed skapa fler bostäder.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget angående färre parkeringsplatser
till förmån för bilpooler och infrastruktur för cyklar är besvarat.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-05-12

Protokollsutdrag
TN § 125

Beslutsunderlag

Medborgarförslag TN 2019/3830
Tjänsteskrivelse 15 april 2020
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 107

Medborgarförslag. Ta bort varor märkta med
ekologiskt och Fairtrade

RS 2019/1204
AU § 96

Regionstyrelsens beslut
x

Medborgarförslaget avslås.

Ett medborgarförslag har inkommit gällande att varor märkta med ekologiskt och
Fairtrade inte ska inhandlas till regionens verksamheter, huvudsakligen med syftet att
det skulle innebära en besparing.
För att möjliggöra att leva upp till policy, uppdrag och nationella mål liksom att bidra
till region Gotlands mål om minskat ekologiskt avtryck bedömer regionstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget bör avslås. Förvaltningen gör också
bedömningen att det finns andra verksamhetsutvecklande åtgärder som kan bidra till
sänkta kostnader och ekonomi i balans innan en åtgärd som att sluta köpa ekologiskt
är nödvändig att vidta. Om ekonomi går före nationella mål likväl som Region
Gotlands mål kan ett beslut om minskade inköp av ekologiska och Fairtrade märkta
produkter över tid resultera i sänkta kostnader. Däremot kan inköpen medföra en
ökad risk för att därmed stödja ohållbar produktion, särskilt gällande te och kaffe som
är stora varugrupper för de ekologiska inköpen.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2019-10-27
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-10
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-10-27 09:37

Ärendenummer
#16858

Sida
1(1)

Inskickat av: JENS CEDERBLAD

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Ekologiskt och fairtrade varor.
Beskrivning och motivering
I besparingstider bör Region Gotland gå över till vanliga livsmedel. Ekologiskt och fairtrade varor är mycket dyrare än vanliga
livsmedel. Många av dessa varor smakar dessutom sämre. Som tex Kahls kaffe, fairtrade och ekologiskt. Det smakar som medel mot
husbock. Ekologisk mjölk är minst 1kr dyrare än vanlig mjölk. Hur många liter mjölk går det åt i Regionens verksamheter per månad.
Det blir en bra besparing åt Regionen, per år, som kan gå till något mer vettigt i olika verksamheter. Det finns mer ekologiska varor,
men tar bara upp dessa 2, då kaffe och mjölk är basvaror i Regionen.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
JENS CEDERBLAD
Adress
JUNGMANSGATAN 298

Postnummer och ort
621 52 Visby

E-postadress
Cederblad.jens@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-16

GVN § 39

GVN § 39

Medborgarförslag. Söndagsöppet på
ungdomsgården Puma för alla åldrar

GVN 2019/308
GVN au § 29

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
• Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens

tjänsteskrivelse.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått ett medborgarförslag som går ut
på att Puma ungdomsgård i Visby borde ha öppet för åldrarna 0–100 på söndagarna.
Puma ungdomsgård har tidigare haft försöksverksamhet för alla åldrar med
öppettider på söndagar som har varit av goda intentioner, men samtidigt varken
ekonomiskt eller personalmässigt realistiska. Ungdomsgårdarnas verksamhet är
dessutom i första hand riktad till målgruppen unga, årskurs 7 till 19 år. Den
sammantagna bedömningen är därför att medborgarförslaget inte kan tillmötesgås
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog till nämnden att medborgarförslaget anses besvarat med
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: chefen för gymnasie- och vuxenutbildningen Lena Nordström
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att besluta i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-20
Medborgarförslag. Söndags öppet på Puma ungdomsgård. Åldrar 0-100, 2019-11-12
Bilaga: Medborgarförslag. Söndags öppet på Puma ungdomsgård. Åldrar 0-100
Skickas till
Regionstyrelsen

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-11-12 11:30

Ärendenummer
#17255

Sida
1(1)

Inskickat av: JIMMY ANDERSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Söndags öppet på puma ungdomsgård
Åldrar 0-100
Beskrivning och motivering
Söndags öppet på puma gynnar alla åldrar stora som små och vi som är äldre känner en inkludering som inte är möjlig de andra
dagarna på puma eftersom det då är lägre åldrar som får gå dit genom att ha söndags öppet på puma för åldrarna 0-100 så finns det
möjlighet för alla åldrar att komma dit

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
JIMMY ANDERSSON
Adress
STORA TÖRNEKVIOR 132 LGH 1202

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
1jimmyand94@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-05-12

TN § 124

TN § 124

Medborgarförslag. Direktbuss från söder
t.ex. Signalgatan till Skarphäll flera turer om
dagen.

TN 2020/95
TN AU § 118

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Kollektivtrafikenheten bedömer att det inte är möjligt att införa den föreslagna
direktbusslinjen Visby söder – Skarphäll på grund av resursbrist och otillräcklig
efterfrågan. Medborgarförslaget borde därmed avslås. Med den nya ordinarie
tidtabellen förbättras anslutningarna på busstationen från den 16 augusti 2020, vilket
även underlättar resor till/från Skarphäll.
Bedömning

På grund av begränsade resurser är det i nuläget inte möjligt att öka kollektivtrafikens
utbud. Av samma anledning och på grund av Visbys storlek är det orimligt att
erbjuda direktlinjer som inte går via busstationen, då linjens utnyttjande skulle bli
alltför lågt. Kollektivtrafiken bedömer därför att medborgarförslaget skall avslås.
Från och med nästa ordinarie tidtabell, som gäller från den 16 augusti 2020, kommer
anslutningarna på busstationen att förbättras. Därmed blir det möjligt att kunna byta
mellan linje 1 och linje 3 utan långa väntetider, vilket underlättar resor till/från
Skarphäll jämfört med dagens situation.
Barn- och genusperspektiv
Perspektivet anses inte vara relevant i sammanhanget.
Landsbygdsperspektiv
Förslaget gäller Visby stadstrafik.
Ekonomisk konsekvensanalys
Ett införande av en ny linje leder till en högre driftkostnad för kollektivtrafiken om
man inte vill minska trafiken på en annan linje. Efterfrågan på den föreslagna
direktlinjen bedöms vara mycket låg, varför en förflyttning av resurser från en annan
linje inte kan försvaras ur samhällsekonomisk synpunkt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-05-12

Protokollsutdrag
TN § 124

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag, inkommit 2019-11-17
Tjänsteskrivelse TN 2020/95, 2020-04-03
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-11-17 13:43

Ärendenummer
#17404

Sida
1(1)

Inskickat av: ANNA-CARIN ANDERSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Direktbuss från söder t.ex. Signalgatan till Skarphäll flera turer om dagen.
Beskrivning och motivering
Vi som bor i södra Visby och ej har bil vill kunna åka till Skarphäll. Många av oss arbetar även där.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
ANNA-CARIN ANDERSSON
Adress
MYRSTIGEN 221

Postnummer och ort
621 50 Visby

E-postadress
annacarin.andersson2@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-05-12

TN § 122

TN § 122

Medborgarförslag. Region Gotland bör lämna
egen offert i nästa upphandling av
busstrafiken

TN 2020/717
TN AU § 116

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit angående upphandling av allmän linjelagd
kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik i form av skolskjuts. Förslagsställaren
föreslår att Region Gotland i nästa upphandling lämnar in ett eget anbud på vad det
skulle kosta regionen att bedriva trafiken i egen regi. Förslagsställaren tror att trafiken
kanske kan bedrivas billigare så.
Bedömning

Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). En RKM kan bedriva
kollektivtrafik på två sätt, antingen upphandlas trafiken av en eller flera kommersiella
operatörer, eller så bedriver regionen trafiken i egen regi. Om kollektivtrafiken
konkurrensutsätts upphandlas den först. Sedan tecknas avtal, ofta för långa perioder.
Nuvarande avtalsperiod avslutas i juni 2023, därefter tar nästa avtalsperiod vid.
Regionstyrelsen har 2020-01-28 fattat beslut om en förstudierapport som beskriver
att nästkommande avtalsperiod ska upphandlas i en gemensam upphandling.
För att bedriva kollektivtrafiken i egen regi krävs ett nytt politiskt beslut. Det krävs
också en mycket lång framförhållning. Upphandlingar kräver mycket planering, och
för att driva trafik i egen regi krävs också omfattande förarbete för att det ska bli bra.
Upphandlingsprocessen inför trafikskiftet 2023 är redan detaljplanerad och de
inledande momenten i den upphandlingen har redan genomförts.
Att utreda frågan om hur Region Gotlands behov av allmän linjelagd kollektivtrafik
och särskild kollektivtrafik i form av skolskjutsar ska lösas, i egen regi eller genom
upphandling, är möjligt först inför att nu pågående upphandlings avtalsperiod
avslutas, vilket i nuläget preliminärt planeras till kring halvårsskiftet 2033.
Då det är en komplicerad fråga skulle det krävas extra personal för att utreda den.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål:
Förslaget bedöms inte vara kopplat till regionens övergripande mål.
Barn- och genusperspektiv
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan ur ett barn- och genusperspektiv.

1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-05-12

TN § 122

Landsbygdsperspektiv
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys
Det är svårt att förutspå vad kollektivtrafik i regionens regi skulle kosta. Generellt
sett kan man dock säga att Region Gotland har en jämförelsevis liten mängd
kollektivtrafik jämfört med andra regioner. Det vore därför svårt för regionen att
tillräkna sig stordriftsfördelar i kollektivtrafiken.
För att ta reda på om det skulle bli billigare för Region Gotland att driva
kollektivtrafiken i egen regi krävs en större utredning. En sådan utredning skulle
kräva stora resurser i form av tid och personal. För att inte övrig drift och planering
av kollektivtrafiken ska påverkas, krävs utökad personal på Kollektivtrafikenheten.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-01-15
Tjänsteskrivelse 2020-03-16
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2020-01-15 07:44

Ärendenummer
#18740

Sida
1(1)

Inskickat av: Per Anders Wahlund

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Regionen bör lämna egen offert i nästa upphandling av busstrafiken
Beskrivning och motivering
Jag tror att det blir billigare för regionen att driva kollektivtrafiken i egen regi än som nu att ett vinstdrivande företag kör.
För att säkra att hitta det billigaste alternativet så bör regionen i nästa upphandling lägga en egen offert.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Per Anders Wahlund
Adress
STYRMANSGATAN 37 NB

Postnummer och ort
621 51 Visby

E-postadress
anders@wahlund.net
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-05-12

TN § 126

TN § 126

Medborgarförslag. Reglering med trafikljus
vid kryssningskajen

TN 2020/722
TN AU § 120

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag angående reglering med
trafikljus vid kryssningskajen är besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att det istället för att
det byggs en bro över vägen för kryssningsgästerna ordnas en övergång med
ljusreglering. Förslagsställaren menar att det skulle ta mycket mindre plats och bli
billigare och att man slipper stänga av vägen, som man måste göra om en bro byggs.
Problemet som skall lösas är att kryssningsgäster som korsar Färjeleden i samma plan
hindrar lastning och lossning av linjefärjorna. Om detta sker kan linjetrafiken inte
hålla sin turlista med förseningar som följd. Att signalljusreglera ett övergångsställe
på Färjeleden är därför ingen lösning på problemet.
Bedömning

Problemet som skall lösas är att kryssningsgäster som korsar Färjeleden i samma plan
hindrar lastning och lossning av linjefärjorna. Om detta sker kan linjetrafiken inte
hålla sin turlista med förseningar som följd. Att signalljusregler ett övergångsställe på
Färjeleden är därför ingen lösning på problemet. En permanent gångbro skulle ha
trapphus och hissar enbart på sjösidan eftersom det är tänkt att gångbron skall
ansluta till Kopparsviksgatan längre österut än vad den provisoriska bron gör idag.
Barn- och genusperspektiv
Byggande av en permanent planskild korsning över Färjeleden skulle vara en
trafiksäker lösning.
Landsbygdsperspektiv-Bedöms inte påverka landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys
Byggandet av en permanent gångbro över Färjeleden var 2017 kostnadsberäknad till
25 miljoner kronor.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag angående reglering med trafikljus
vid kryssningskajen är besvarat.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-05-12

Protokollsutdrag
TN § 126

Beslutsunderlag

Medborgarförslag TN 2020/722
Tjänsteskrivelse 2020-04-15
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2020-01-19 12:07

Ärendenummer
#18838

Sida
1(1)

Inskickat av: Sigun Maria Catharina Persson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Ljusreglering vid Kryssningskajen.
Beskrivning och motivering
Istället för att bygga bro över vägen för kryssningsgästerna, föreslår jag en övergång med ljusreglering. Det skulle ta mycket mindre
plats och bli billigare och man slipper stänga av vägen, som man måste göra om en bro byggs.
Den tillfälliga ställningen som är nu används inte , den är för jobbig att ta sig upp och över.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Sigun Maria Catharina Persson
Adress
STYRMANSGATAN 121

Postnummer och ort
621 51 Visby

E-postadress
sigun.persson@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2020-06-15

Handlingar till

Ärende

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll


Anna Vejdelands medborgarförslag om subventionerad bussbiljett för att
stödja handeln vid Covid-19
(inkom 2020-05-02) RS 2020/784
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Bill Erikssons medborgarförslag om dispens för flyktingar utan
uppehållstillstånd att få tillfälligt arbetstillstånd. (inkom 2020-05-06)
RS 2020/817

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.


Yamina Wibom Hamidis medborgarförslag om återbruksstuga vid
återvinningsstationerna. (inkom 2020-05-07) RS 2020/818
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Anna Grönlunds medborgarförslag om restaurangtorg på Visby lasarett.
(inkom 2020-05-14) RS 2020/839
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden.



Blenda Horwitzs medborgarförslag om kris inom besöksnäringen.
(inkom 2020-05-27) RS 2020/890
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

Datum
2020-05-02 19:26

Ärendenummer
#21787

Sida
1(1)

Inskickat av: Anna Pia Elizabeth Vejdeland

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Akut. I dagens situation med Covid-19 har även handeln drabbats.
Beskrivning och motivering
Med sjukersättning som efter skatt ligger på ca 10'000 kr får man hålla hårt i slantarna och planera sina inköp. Man har inte råd att
köpa busskort utan "tankar" en hundring i månad, vilket genererar sex enkelresor med stadslinjen. Före Corona fanns det t.ex mjölk
med längre hållbarhet, vilket var bra när inköpsresorna var få. likaså toalettpapper i 18-pack. Dessa varor finns inte i butikerna längre,
och ibland möts av tom hylla med en skylt "Slut, kommer hem i morgon". man blir tvungen att handla oftare, vilket i sin tur gör att
bussresorna blir fler med högre kostnad. Den sista tiden har jag får åka till affären två gånger i veckan, något som sliter hårt på
ekonomin. Ålderspensionärer åker gratis, vilket är jättebra, men just nu borde den servicen även gälla sjukpensionärer

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Anna Pia Elizabeth Vejdeland
Adress
JUNGMANSGATAN 275

Postnummer och ort
621 52 Visby

E-postadress
kristiansdotter@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-05-06 20:23

Ärendenummer
#21920

Sida
1(1)

Inskickat av: BILL ANDERS ERIKSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Jag vill att regionen ska söka dispens hos Migrationsverket som gör det möjligt för flyktingar som inte har fått uppehållstillstånd att få
tillfälligt arbetstillstånd alt.beviljas undantag från kravet på arbetstillstånd.
Beskrivning och motivering
Idag finns många flyktingar på Gotland som inte har fått uppehållstillstånd men av olika skäl inte har möjlighet att återvända till sina
hemländer. De flesta har under asylprövningstiden haft arbetstillstånd (ATUND) och därmed arbetat i olika slags yrken, bl a inom
regionens äldreomsorg och inom hotell och restaurang. Nu när de har nekats uppehållstillstånd har även deras arbetstillstånd dragits in
samtidigt som dagersättningen upphört. Dessa personer, varav många har genomgått delar av gymnasieutbildningen inom t ex vård och
omsorg, har tidigare gjort värdefulla insatser för regionens invånare och vill inget annat än att fortsätta bidra med sina arbetsinsatser.
Det skulle även utgöra ett viktigt tillskott till regionens arbetsmarknad.
Anm. Detta förslag är ett tillägg till tidigare inlämnat medborgarförslag från Agneta Berg och Frans Brozén och bör lämpligen
behandlas i sammanhanget.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
BILL ANDERS ERIKSSON
Adress
MÄSTERGATAN 18 LGH 1101

Postnummer och ort
621 39 Visby

E-postadress
bill.eriksson@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-05-07 11:31

Ärendenummer
#12379

Sida
1(1)

Inskickat av: YAMINA WIBOM HAMIDI

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Installera Återbruksstuga vid återvinningsstationerna.
Beskrivning och motivering
Att installera återbruksstugor vid samtliga återvinningsstationer där vi kan lämna fungerande saker som annars skulle slängas på
återvinningen.
Det bör vara fritt fram att både lämna och ta saker som en vill ha från denna stuga.
På så sätt bli det ett jämnt flöde av saker som kommer in och saker som försvinner vidare för att brukas av någon annan.
Vi kan spara mycket både på vår redan överfulla soptipp och dessutom spara resurser och miljö!
Det bör vara gratis att både lämna och ta saker i återbruksstugan.
Stugan bör vara av enkel och stabilkaraktär.
Jag har besökt en sådan stuga på återvinningen i Upplands-Bro kommun och det fungerade där på ett för alla mycket tillfredsställande
vis!
Se länk nedan:
https://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/hantera-avfall-och-sortera/kretsloppscentraler/bytesboden-pa-brunna-kretsloppscentral.
html

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
YAMINA WIBOM HAMIDI
Adress
S:T HANSGATAN 8 LGH 1102

Postnummer och ort
621 57 Visby

E-postadress
-

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-04-22 10:22

Ärendenummer
#21515

Sida
1(1)

Inskickat av: ANNA GRÖNLUND

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Restaurangtorg Visby Lasarett
Beskrivning och motivering
Under coronapandemin har flera av öns lokala restauranger svårt att få sin verksamhet att gå ihop. Beslutet att lansera ett
restaurangtorg med take-away på Ica Maxi verkar ha varit positivt för dessa aktörer. Samtidigt står de anställda vid en av regionens
största arbetsgivare - Visby Lasarett - helt utan möjlighet att köpa mat under kvällar och helger. Vi som arbetar i skift på lasarettet har
svårt att få det att gå ihop. Matlådor fungerar men passar inte alltid med livspusslet. Har man råkat glömma matlådan finns det inga
som helst möjligheter att lämna sjukhusområdet under de korta rasterna, särskilt inte om man är jour. (Dessutom lämnar sjukhusets
enda lunchöppna restaurang en del övrigt att önska, rent kvalitetsmässigt.)
Det vore fantastiskt om matutbudet på lasarettet kunde breddas samtidigt som det lokala näringslivet gynnades, särskilt vintertid.
Möjligheten för anställda, och kanske även patienter, att köpa matlådor från restauranger skulle innebära ett lyft för matutbudet på
sjukhuset. Personalnöjdheten och attraktiviteten för Visby lasarett som arbetsgivare skulle troligtvis öka i samma veva.
Eftersom jag förstått att detta handlar om ett upphandlingsärende från lasarettets sida tror jag regionsfullmäktige ta beslut om denna
typ av alternativ skulle kunna gynna lasarettet som stort. Sedan antar jag att det är upp till de enskilda aktörerna (restaurangerna) om
de är intresserade av denna möjlighet.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
ANNA GRÖNLUND
Adress
EKMANSGATAN 6

Postnummer och ort
621 46 Visby

E-postadress
annamaria.nilsson@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

2020-02-17

INTERPELLATION
Interpellation till Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M)
Konsekvensbeskrivningar av sparbetingen på regionens särskilda boenden.
Alliansen fick med stöd av SD majoritet för sin budget i fullmäktige. Det innebär att
socialnämnden måste skära bort 13 miljon kronor under 2020 ur sin budget. I nämnden har
denna besparing beslutats utan konsekvensbeskrivning och klargörande hur dessa 13 miljoner
ska skäras bort ur nämndens kostnader. Någorlunda klart är att 2-3 miljoner skärs på stödet till
de sociala företagen. Och mycket summariskt och utan konsekvensbeskrivningar anges att 10
miljoner kronor ska skäras på de av regionen drivna särskilda boendena.
Trots många frågor i nämnden har varken alliansen eller förvaltningen kunnat ange hur dessa
10 miljoner kronor ska skäras bort från de särskilda boende, som till största delen bebos av
gotlänningar över 80 år.
Jag vill därför ställa följande frågor till Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M) om
konsekvenserna av nedskärningarna på 10 miljoner kronor på regionens särskilda boenden.
1. Varför har varken alliansen eller förvaltningen lämnat tydliga
konsekvensbeskrivningar av hur en minskning av 10 miljoner slår mot de äldre och
personalen på de regiondrivna särskilda boendena? Gäller inte beredningstvånget i
Socialnämnden längre?
2. Kan socialnämndens ordförande idag redogöra för hur nedskärningarna kommer att
påverka de äldres vardag på de regiondrivna särskilda boendena? Kommer det att
skäras ner på matkostnaderna? Dras fritidsaktiviteter in? Blir det mindre tid för social
samvaro som motverkar ensamheten hos de äldre?
3. Hur kommer besparingarna att slå mot personalen? Innebär 10 miljoner kronor minus
att minst 20 stycken i personalen kommer att successivt tas bort under året? Är det
permanent vikariestopp under 2020?
Håkan Ericsson (S)

2020-02-17

INTERPELLATION
Interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C)
Nämndernas ansvar att samråda med Pensionärsrådet.
Pensionärsrådet är ett samrådsorgan, som enligt regionstyrelsen reglemente ska användas för
att samråda om väsentliga frågor för de äldre på Gotland. Rådet består av företrädare för de
stora rikstäckande pensionärsorganisationerna och har av regionstyrelsen antagna riktlinjer för
sitt arbete. Tidigare har pensionärsorganisationerna riktat stark kritik mot rådets verksamhet
då det bara handlat om information om redan fattade beslut. Inte mycket till samråd. Detta
skulle förhoppningsvis ändras genom de nya riktlinjerna. Dessa visar tydligt att det inte bara
handlar om information, utan även samråd om förändringar som berör pensionärerna. Se
valda delar av riktlinjerna:
”Pensionärsrådet ska vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan Region
Gotland och företrädare för pensionärsorganisationer av riksomfattande karaktär, med
verksamhet på Gotland.
Rådet syftar till att skapa bättre förutsättningar för pensionärsorganisationerna och deras
medlemmar att medverka och ha inflytande genom dialog mellan organisationerna och
Region Gotland.
Region Gotland ska informera pensionärsrådet om planer för förändringar av regionens
verksamheter som berör pensionärerna.
Pensionärernas representanter kan i rådet informera om utvecklingsbehov och ge förslag till
lämpliga förändringar av Region Gotlands verksamheter som berör äldres möjligheter till en
god livskvalitet.
Pensionärsrådet kan vara ett remissorgan i frågor av principiell och övergripande karaktär.”
Då alla pensionärsorganisationerna i pensionärsrådet uttryckt starkt missnöje med samrådet
om den planerade konkurrensutsättningen av 6 av öns 10 särskilda boendena vill jag ställa
följande frågor till regionstyrelsens ordförande.
1. Har du som regionstyrelsen ordförande klargjort för alla nämndordförande att de
måste samråda med Pensionärsrådet före beslut om stora förändringar som berör de
äldre på Gotland? Tycker inte du att konkurrensutsättning av 6 av öns 10 särskilda

boende är en fråga av principiell och övergripande karaktär för äldre på Gotland, som
kräver samråd i pensionärsrådet före beslut?
2. Borde inte Pensionärsrådet vara ett remissorgan i denna principiella och övergripande
fråga då det berör 75 procent av öns äldre, som idag bor på offentligt drivna säbon,
men kan hamna på privat drivna säbon, av besparingsskäl?
3. Tycker du det är viktigare att fatta snabba beslut av ekonomisk och praktisk art, som
drabbar vård, omsorg och livsmöjligheter än att först samråda med Pensionärsrådet
och Tillgänglighetsrådet. Är samråd, bara information om redan fattade beslut, den
policy som det nya ledarskapet i region Gotland står för?

Håkan Ericsson (S)

2020-02-17

INTERPELLATION
Interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C)
Riktlinjer för de ekonomiska nedskärningar regionen.
Den borgerliga alliansen har med stöd av SD beslutat att minska regionens kostnader med
cirka 60 miljoner kronor varje år de kommande 3 åren. Nedskärningsarbetet är i full gång i
nämnderna och bilden visar en kortsiktig spretighet och brister i både demokratisk hantering
och beredning av konsekvenser.
Jag vill därför ställa följande frågor till regionstyrelsens ordförande, som har det yttersta
tillsynsansvaret för nämndernas agerande särskilt i ekonomiska frågor.
1. Finns några riktlinjer för hur nedskärningarna ska genomföras vad gäller
beredningstvång och konsekvensanalyser? Liksom den demokratiska hanteringen och
möjlighet för alla politiskt valda i nämnderna att få underlag som visar på
konsekvenser och andra möjligheter till nedskärningar ekonomiskt?
2. Får en nämnd besluta om besparingar, som ger ökade kostnader i en annan nämnd?
Får en nämnd besluta om nedskärningar som innebär ökade kostnader för övriga delar
av regionens verksamhet. Exempelvis saknas analys av vilka ökade kostnader
regionens måltidskostnader kan få av en konkurrensutsättning av öns särskilda
boenden. Och hur kommer höjda kostnader för färdtjänsten för individerna, att slå på
ökade kostnader för försörjningsstöd.
3. Ska de ekonomiska nedskärningarna prövas mot regionens riktlinjer om
barnperspektiv, landsbygdssäkring och skydd för funktionsnedsatta? Ska de
ekonomiska nedskärningarna prövas mot det regionala utvecklingsansvaret, som
regionen har? Får nedskärningar på Folkhögskolan i Fårösund och Hemse äventyra
den regionala utvecklingen på hela ön och på sikt öka regionens kostnader totalt?

Håkan Ericsson (S)

Interpellation till
regionstyrelsens ordförande
om Gotlandshems huvudkontor

Visby 2020-02-05

I ägardirektivet till Gotlandshem står det att större investeringar ska tas upp i
regionfullmäktige så att fullmäktige får tillfälle att ta ställning till dem. I samma
direktiv ger fullmäktige Gotlandshem i uppdrag att bygga 500 lägenheter som
kommer att kosta ca 1 miljard enligt uppgifter från bolaget. Eftersom den
investeringen görs på direktiv från fullmäktige får man väl anse att fullmäktige
haft tillfälle att ta ställning i frågan. Däremot blir jag lite fundersam när jag läser i
tidningen om en annan investering som planeras, ett nytt huvudkontor för 180
miljoner. 180 miljoner, motsvarande nästan en femtedel av de lägenheter vi
förväntar oss att de ska bygga, måste väl anses vara en större investering så min
fråga är:

När kommer fullmäktige att få tillfälle att ta ställning till Gotlandshems
investering i nytt huvudkontor?

Peter Barnard
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet
v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se

2020-04-27

Interpellation
Till ordförande i Tekniska nämnden Karl-Johan Boberg
Gällande Cykelplan Gotland

Så här står det på regionen hemsida att, ökad cykling bidrar till flera positiva effekter. Att vi
rör oss mer i vardagen gör att vi mår bättre och lever längre. Mindre bilåkande till förmån
för cyklande ger renare luft och lägre bullernivåer vilket skapar attraktiva livsmiljöer.
Därför är gång- och cykeltrafik de trafikslag som bör prioriteras högst i arbetet för en
hållbar utveckling på Gotland.
Gemensamt har vi beslutat att cykelåkandet ska öka och därför jobbar Region Gotland med
att fram cykelplaner för tätorter på Gotland. I målbilden i det regional
utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 är målet att cykling på Gotland ska öka med
30 % från 2010 fram till år 2025.
2015 antog Tekniska nämnden”Cykelplan Visby 2015-2025” Det är en ambitiös plan med
tidsatta åtgärdsplan.
Här finns bland annat delar som en inventering befintlig cykelvägvisning i Visby, säkra
skolvägar genom inventering och prioritering av sträckor och passager vid skolor utifrån ett
trafiksäkerhets- och trygghetsperspektiv ska göras.
Vad jag hört så har vissa åtgärder försenats när resurserna inte räckt till och vill därför vet
hur läget är, hur högt prioriteras cykelplanen Visby.
Region Gotland har tidigare sagt sig intensifiera sitt framtagandet av cykelplaner för tätorter
på Gotland, där Cykelplan Visby utgör en första etapp och det är gjort.
Frågor:
Hur håller den ursprungliga investeringsbudgeten, vad har blivit utfallet för respektive år?
Håller tidsplanen och åtgärdslistor eller vilka omprioriteringar är gjorda. Vad har
senarelagts eller utgått?
Hur går det med att ta fram cykelplanen för övriga tätorter på Gotland?
Kommer vi se en cykelplan för hela Gotland genomförd om i så fall när?
Hur högt prioriterad anser K-J B att gång- och cykeltrafik är i TKN arbete?

Lisbeth Bokelund MP

Interpellationssvar
2020-06-05
Cykelplan Gotland

I interpellationen väcker Lisbeth Bokelund MP följande frågor till Karl-Johan Boberg:
1. Hur håller den ursprungliga investeringsbudgeten, vad har blivit utfallet för
respektive år?
Svar: Investeringsbudgeten håller och överskrids inte. Dock är den väldigt stor och de
kapitalkostnader som medföljer investeringsbudgeten är höga och ej långsiktigt
ekonomiskt hållbara vilket medfört att vi behövt sätta stopp för vissa investeringar.
Det har också varit en brist och byten på personella resurser på förvaltningen. Det
medför att vi ligger efter en del. Åtgärder för gång och cykeltrafik genomförs både i
trafiksäkerhet-, cykelplan-, tillgänglighetsinvesteringar och i exploateringsprojekt.
Utfallet, vilket många gånger går över flera år därav svårt att sätta specifikt år för
respektive åtgärd, har blivit att flera insatser genomförts för att förbättra
trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Nedan redovisas några
genomförda exempel på utfall:
Upphöjd gång- och cykelväg längs Visborgsallen
Upphöjd passage mot cykelvägen som går mot arenan.
GC-väg belysning till arenan.
Breddad gångväg längs Järnvägsgatan
Utökad cykelväg mot Rävhagen.
Norrgattrondellen
Cirkulationsplats Allégatan/Stora Törneqvior
Trafiksäkra passager över Stenkumla väg
Korsningen Stenkumla väg/Allégatan
Hela nya området Artilleriet
Cykelpumpar
Cykelräkningar
Parkeringsstrategi och parkeringsnorm (där cykeltal ingår)
Kampanj via SF Bio om cykellysen och reflexer
Kampanj med polis om cykellysen
Delaktiga i projektet hållbara transporter – kampanj om vintercykling
I översiktsplaner, detaljplaner samt exploateringsprojekt bevaka cykelplanering
Utbildning i förskoleklasser (för alla som vill via NTF) bla
cykelhjälmsanvändning
Trafiksäkerhetsinformation till nyanlända via NTF
2. Håller tidplanen och åtgärdslistorna eller vilka omprioriteringar är gjorda. Vad
har senarelagts eller utgått?
Svar: För vissa aktiviteter har tidplanerna hållits, i andra inte. Vissa av aktiviteterna har
också tid kvar.
Cykelplanen behöver revideras och på förvaltningen pågår en uppföljning av gällande
plan för att sedan kunna genomföra en revidering. En revidering behövs med

anledning av den ekonomiska situation som uppstått samt tidigare brist avseende
långsiktig ekonomisk hållbarhet där kapitalkostnaderna måste medräknas framgent.
3. Hur går det med att ta fram cykelplanen för övriga tätorter på Gotland?
Svar: Arbetet har inte påbörjats. Däremot finns en plan för förbättrad trafiksäkerhet i
Klintehamn i och med arbetet med Klintehamn 2030. Vi har också en del fördjupade
översiktsplaner där cykelåtgärder tas upp. Region Gotland är väghållare i Fårösund,
Slite, Visby, Klintehamn och Hemse. Planer för cykel ingår också i länsplan för
transportinfrastruktur https://www.gotland.se/98127
4. Kommer vi se en cykelplan för hela Gotland genomförd om i så fall när?
Svar: Det är min förhoppning. Avseende när detta kan ske går ej att svara på det just
nu. En revidering av befintlig cykelplan behöver göras utifrån dagens ekonomiska
förutsättningar där inte bara investeringen ska kunna genomföras utan även framtida
drift utav genomförd investering.
5. Hur högt prioriterad anser K-J B att gång- och cykeltrafik är i TN´s arbete?
Svar: Investeringar såsom säkra skolvägar, tillgänglighet, trafiksäkerhet berör alla
oskyddade trafikanter och är högt prioriterade.
Karl-Johan Boberg (C)
Tekniska nämndens ordförande

Motion

Inför ny kultur- och fritidsnämnd
15 juni 2020
2017 fattades beslut om ny organisation för Region Gotlands kultur- och fritidsfrågor. Från den 1:a januari
2018 upphörde Kultur-och fritidsnämnden och tillhörande förvaltning och ersattes av en beredning under
regionstyrelsen. Förvaltningen genomgick en omorganisation med ny tillhörighet som avdelning under
regionstyrelseförvaltningen.
Kultur och fritidsfrågorna är viktiga för medborgarna. Föreningslivet, både inom kulturen och idrotten,
bidrar till engagemang, demokratiutveckling, sammanhållning och förbättrad folkhälsa. Frågorna berör
också många, engagemanget stort och behovet av en god dialog med berörda föreningar, verksamheter
och medborgare stor.
Att organisera om kultur- och fritidsfrågorna gjordes med ambitionen att undvika besparingar på
verksamheter som ligger medborgarna nära och istället hitta besparingar inom administration och styrning.
Beredningen skulle möjliggöra styrning med fokus på dialog och långsiktighet. Så har inte utfallet blivit.
Kultur- och fritidsfrågorna har istället hamnat i skymundan och det politiska arbetet har stagnerat.
Beredningens arbete har inte lyckats hitta arbetsformer som möjliggör en demokratisk och smidig process.
Beredningen ses sällan och ledamöterna har då inte tillgång till erforderliga underlag i tid inför de få
sammanträden som hålls. Vilket resulterat i dåliga förutsättningar för partierna att bereda och förankra
frågor inför beslut. Förutsättningarna för dialog och transparens gentemot medborgarna har också
försämrats med den nya styrningsformen.
Vi tror att det här är negativt för Gotlands utveckling. Gotlands rika och breda kultur är en viktig del av
samhället. Den gotländska idrottsrörelsen samlar stora delar av öns befolkning och vi har ett stort
föreningsliv. Detta är en styrka vi inte kan riskera att förlora.
Då krävs en tydligare politisk ambition och en mer demokratisk styrning än vad som är fallet idag.
Därför yrkar vi:

-Region Gotland återinför en kultur- och fritidsnämnd.
-Regionstyrelsen får i uppdrag att förbereda reglemente och delegationsordning för kultur- och
fritidsnämnden.

___________________ ___________________ ___________________ ____________________
Meit Fohlin, S

Thomas Gustafson, V

Lisbeth Bokelund, MP

Torun Ström, Fi

Motion:
Inför "Bysykklar" i Visby i
samarbete med cykelhandlare
och cykeluthyrare

15 juni 2020

För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv som alternativ till egen bil för de
som bor på landsbygden behöver det bli lättare att förflytta sig dit man vill när
man väl klivit av bussen på bussterminalen.
Cykel är ett utmärkt sätt att transportera sig i en stad som Visby men att ta med
sig cykeln på bussen upplever nog många som lite krångligt. Att ha en cykel i
garaget vid bussterminalen löser en del av problemet men stöldrisken och
svårigheten att underhålla sin cykel gör det mindre attraktivt.
Ett sätt att underlätta för kombinationer av resande med cykel och
kollektivtrafik skulle vara att man kan abonnera på hyrcykel till en låg
månadskostnad. Man kan göra den längre resan in till stan med kollektivtrafiken
och sedan den kortare sista kilometerna med cykel.
Cyklarna skulle kunna vara uppställda på några olika ställen runt om i Visby,
till exempel bussterminalen, färjeterminalen, östercentrum med flera för att det
ska vara lätt att hitta en cykel när man behöver det.
Exempel finns på många olika håll i världen, ett lyckat exempel är Oslo med
sina ”bysykklar” se: https://oslobysykkel.no/. Mindre lyckade är de exempel där
kinesiska cykeltillverkare dumpar tusentals cyklar i en stad som sedan ligger
och skräpar runt hela staden.
För att undvika problem behövs någon som ser efter cyklarna och ser till att de
återlämnas och underhålls. Detta skulle kunna göras av de lokala
cykelhandlarna och cykeluthyrarna för att ge dem möjlighet till verksamhet året
runt.
Om cykeluthyrare och cykelhandlare kan tänka sig att hyra ut cyklar skulle
regionen kunna underlätta genom att dels stå för systemet där man betalar
cykelabonnemanget, kanske tillsammans med busskortet, och dels genom att
upplåta mark för cykelparkeringarna på de platser det behövs.
Om regionen står för systemet kan flera olika uthyrare delta med sina egna
cyklar utan att behöva skapa ett eget bokningssystem.

Vänsterpartiet yrkar att:
-Region Gotland initierar en diskussion om möjliga lösningar på ovanstående
tillsammans med cykeluthyrare och cykelhandlare i Visby.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Peter Barnard (V)

Motion:
Investera i cykelinfrastruktur
för att öka cyklandet och
stimulera ekonomin
15 juni 2020

Ett sätt att motverka de ekonomiska effekterna av Coronapandemin och den
lågkonjunktur som vi är på väg in i är att investera i ny infrastruktur. Samtidigt
pågår en klimatkris som behöver angripas på många sätt för att lösas. En åtgärd
som bidrar till att lösa båda problemen är att se till att de investeringar som
genomförs är hållbara och framåtsyftande.
I cykelplanen för Visby som Region Gotland tog fram 2015 finns ett antal
investeringar i infrastruktur som behöver genomföras för att underlätta
cyklandet i Visby. Under arbetet med cykelplanen för Visby beslutades också
att det skulle göras liknande planer för övriga tätorter på Gotland. När dessa
tagits fram kan man anta att det även där behöver göras investeringar i
infrastruktur.
Genom att genomföra dessa investeringar skulle ekonomin stimuleras både på
kort och lång sikt. På kort sikt genom de effekter investeringar omedelbart får
på näringslivet och på lång sikt genom att övergången till mer cyklande ger
stora samhällsekonomiska vinster, bland annat i form av bättre folkhälsa och
minskade utsläpp.
De samhällsekonomiska vinsterna av cykling har undersökts av många, en
sammanställning av länkar finns här: https://cykelframjandet.se/ekonomi/
Vänsterpartiet yrkar därför:
-Att investeringar i cykelinfrastruktur enligt cykelplan Visby prioriteras när
beslut om investeringar tas.
-Att arbetet med att ta fram cykelplaner för övriga tätorter påbörjas och att de
investeringsbehov som framkommer prioriteras.
Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Peter Barnard (V)

Motion:
Begränsa lastbilstransporter
och underlätta för lastcyklar i
Visby

15 juni 2020

Visby innerstad är trång och gatunätet är inte byggt för transporter med lastbil.
Det blir tydligt på sommaren när lastbilar och gående ska samsas om utrymmet.
Avstånden i Visby är korta, omlastningsplatserna för långväga gods på
långtradare till mindre fordon ligger nära staden. Detta borde göra det enkelt att
ställa om de lokala transporterna i Visby, framförallt i innerstaden, till mindre
elfordon.
En form av fordon som är extra lämplig för Visby är de elassisterade
lastcyklarna. Det finns nu modeller med effektiva lösningar för att enkelt och
smidigt hantera last i olika former. Man kan exempelvis lasta i små containrar
som enkelt kan bytas ut på cykeln för att få en effektiv logistik.
Elassistansen gör att det går bra att cykla i uppförsbackar, även med flera
hundra kilo last. Att fordonet är en cykel gör att det kan och får köra på ställen
som inte är tillgängliga för lastbilar och skåpbilar.
Cyklarna är tysta och tar mindre plats än en bil och fungerar därför bättre
tillsammans med fotgängare än större transportfordon.
De stora transportföretagen har redan infört lastcyklar på många håll runt om i
Sverige och världen. För att stimulera dem till att ta steget att införa dem även i
Visby tror vi på en kombination av morot och piska.
Moroten skulle vara att man med lastcykel kan korta ner och effektivisera sina
rutter genom att man kan köra på ställen lastbilar inte kan eller får. För att göra
fördelen för cykeltransporter extra stor bör man göra en översyn över var man
idag får cykla i Visby för att kanske öppna upp en del ställen där det nu bara är
tillåtet med gångtrafik.
Man kan också underlätta genom att låta cyklar färdas mot enkelriktningen, det
har provats med framgång på många håll i världen.
Piskan skulle vara att begränsa tiden det är tillåtet att köra lastbil i innerstaden.
Det görs på många andra håll, till exempel i gamla stan i Stockholm. En fördel
Visby har jämfört med gamla stan är att det är betydligt kortare avstånd från
staden till matgrossister och godsterminaler än det är i Stockholm vilket gör det
enklare att transportera med lastcykel. I större städer med längre avstånd behövs
ofta en extra omlastning för att effektivt nyttja cyklarna, något som tack vare de
korta avstånden inte borde behövas i Visby.
Se dessa länkar för mer information om lastcyklar och transporter:
http://energikontorsydost.se/lastcyklar
https://energikontor.se/den-digitala-cykelkonferensen-2020/

Vänsterpartiet yrkar därför att:
-Trafik med lastbilar begränsas i Visby innerstad till en kortare tid per dygn.
-I samråd med intresserade transportörer gå igenom vilka förändringar som
behöver göras för att underlätta cykeltransporter när det gäller gångbanor,
cykelbanor och var man får och inte får cykla i Visby.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Peter Barnard (V)

2020-06-15

INTERPELLATION
Interpellation ställd till kultur- och fritidsberedningens ordförande Fredrik Gradelius (C)
Konstmuseet i Visby har spelat en central roll i bildkonstens status och ställning på Gotland allt sedan
öppningen. Gotland har länge attraherat bildkonstnärer och är en plats där konsten haft en given
plats under lång tid. Vid en jämförelse med andra regioner syns tydligt att antalet bildkonstnärer på
Gotland är betydligt fler än i riket i övrigt. Många av dessa har haft konstmuseet som nav, som plats
för diskussion om konsten och som plats för inspiration.
Museet har också gett gotlänningarna en centralt belägen plats för bildkonsten med många publika
visningar och som utställningsplats för såväl fria professionella konstnärer som unga och
amatörkonstnärer.
Konstmuseet har sedan november 2019 på grund av inomhusklimat och renoveringsbehov hållit
stängt. Det har under detta halvår från museets sida arbetats fram tre scenarier för bildkonstens
framtid inom ramen för Gotlands museums huvudmannaskap.
I en intervju med kultur- och fritidsberedningens ordförande den 12 maj 2020 uttalar sig Fredrik
Gradelius i frågan och säger att ”tjänstemännen jobbar på en lösning för bildkonsten. Vi blandar oss
inte i den processen.”
Kort efter konstmuseets stängning hölls en kulturpolitisk debatt där representanter från samtliga
partier utom Moderaterna och Sverigedemokraterna deltog. Samtliga deltagande representanter
ställde sig partier positiva till att Region Gotland skulle helt eller delvis finansiera renovering av
konstmuseet eller investera i nya lokaler.
Konstmuseets stängning är inte den enda faktorn som bidrar till att bildkonstens status och
förutsättningar är i gungning. Det finns också frågetecken kring fler viktiga arenor för bildkonsten
som en konsekvens av corona-pandemin.
Med anledning av ovan önskar jag ställa följande frågor till kultur- och fritidsberedningens
ordförande Fredrik Gradelius (C):
1.
Vad arbetar kultur- och fritidsavdelningen med avseende frågan om konstmuseet och
när beräknas arbetet redovisas för beredningen för vidare beslut?
2.
Står Fredrik Gradelius fast vid sitt löfte från den kulturpolitiska debatten?
3.
Vilka behov för bildkonsten ser kultur- och fritidsberedningens ordförande framåt och
hur avser beredningen arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Gotland att bibehålla sin
position som en stark region för bildkonsten?
Filip Reinhag (S)

