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Strategisk plan och budget 2021-2023
Detta dokument anger regionstyrelseförvaltningens strategiska planering för perioden samt ger underlag till
regionens samlade budgetberedning. Skrivningen ger en bild av omvärldsläget och nuläget i förvaltningen
samt anger strategisk riktning för den fortsatta verksamhetsplaneringen. Resultatet av budgetberedningen
ger sedan underlag för detaljerad planering och ambitionsnivåer kommande år.
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Verksamhet och resurser för 2021-2023

Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag och mål

Regionstyrelseförvaltningen
 är en drivande och sammanhållande kraft som skapar värde och nytta för hela
Region Gotland och för platsen Gotland.
 ger goda förutsättningar för kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut.

Regionstyrelseförvaltningen stödjer regionstyrelsen och regiondirektören i uppsiktsplikten
och helhetsansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Förvaltningens egen kärnverksamhet omfattar såväl huvudprocesser som lednings- och
stödprocesser.
Huvudprocesser
Huvudprocesserna är en del av Region Gotlands samlade verksamhet riktad till
medborgarna och en viktig del av välfärdsuppdraget. Det övergripande syftet är att främja
social, ekonomisk, ekologisk hållbarhet samt att säkra det regionala utvecklingsansvaret och
kan sammanfattas enligt följande:
 leda de uppgifter som kommer av det lagstiftade regionala utvecklingsansvaret
 främja hållbarhet (social, ekonomisk, ekologisk)
 främja och utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv på Gotland
 främja läsning och tillgång till litteratur
 leda arbetet kring samhällsskydd och beredskap
 leda exploateringsprocessen och översiktlig planering
 ge budget- och skuldrådgivning
Ledningsprocesser
Ledningsprocesserna syftar till att leda, styra och utveckla regionens verksamheter och
bidrar med mål, strategier, visioner och övergripande beslut. Ansvaret innebär att:
 leda strategisk planering med syfte att hela regionens verksamhet styrs med tydliga mål
och förutsättningar
 leda uppföljning och analys av hela regionens verksamhet för att följa att utveckling
sker i enlighet med lagd planering och fattade beslut
 främja en gemensam organisationskultur för lärande, delaktighet och utveckling
 skapa en organisationsstruktur som ger förutsättningar för samordning och tydliggör
vem som gör vad och hur beslut fattas
Stödprocesser
Stödprocesserna syftar till att underlätta för samtliga förvaltningar i deras kärnverksamhet
genom att:
 medverka till att regionens samtliga chefer och medarbetare har förutsättningar att
hantera sina uppdrag och nå Region Gotlands mål
 driva gemensam serviceverksamhet för att nå kvalitet och effektivitet och därmed
underlätta för samtliga förvaltningar som då kan fokusera på sin kärnverksamhet
Förvaltningen har idag totalt cirka 680 medarbetare (varav 38 chefer) organiserade i 9
avdelningar; regional utveckling, kultur och fritid, HR, ekonomi, kommunikation, kvalitet
och kansli, digitalisering, måltid samt försörjning.
Under året har ett utvecklingsarbete pågått för att förbättra förvaltningens förutsättningar
att möta framtida krav. Arbetet ha bland annat resulterat i att etablera en ny avdelning
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kvalitet och kansli från och med 1 juli. Vidare har förslag framtagits på att flytta
försörjnings- och måltidsverksamheten till annan nämnd. Försörjningsavdelningens flytt till
tekniska nämnden behandlas av regionfullmäktige i september. Förändrad
nämndtillhörighet beträffande måltid kommer förskjutas i tid beroende bland annat på nu
pågående utvecklingsprojekt inom effektiviseringsprogrammet.
1.2

Koncerngemensamma principer

Förvaltningens arbete utgår ifrån Region Gotlands övergripande uppdrag och den sedan
tidigare beslutade styrmodellen med ett gemensamt styrkort för hela koncernen.
Som ett led i koncernsammanhållningen drivs ett omfattande arbete för att förstärka
organisationskulturen Ett Region Gotland. En viktig del i detta är gemensamma mål och
planer, strategier och förhållningssätt. För att möjliggöra detta hålls koncernstyrning och
stöd ihop för helheten.
1.3

Bedömning av balans mellan uppdrag, mål och resurser

Förvaltningens arbete att vara en drivande och sammanhållande kraft har som viktigt syfte
att stärka måluppfyllelsen i Region Gotlands vision och i de 18 målen i styrkortet.
Social hållbarhet
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett
livslångt lärande

Befolkningen har
likvärdiga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa och
alla barn har goda
uppväxtvillkor
Gotland har god
beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar

Samhälle
Ekonomisk
hållbarhet
Ökad befolkning i
arbetsför ålder

Det finns goda
förutsättningar för
att starta, driva
och utveckla hållbara företag på
hela Gotland
Det finns goda
förutsättningar för
ett offensivt bostadsbyggande
över hela ön

Ekologisk
hållbarhet
Gotlands klimatavtryck minskar

Tillgången till vatten
av god kvalitet är
långsiktigt säkrad

Hållbara val bidrar
till ansvarsfullt
samhällsbyggande
som minskar belastningen på ekosystemen

Kvalitet
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

Verksamhet
Medarbetare

Ekonomi

Region Gotland
präglas av en tillitsbaserad kultur

Budgeterat
resultat uppgår till
minst 2 procent av
netto-kostnaden

Region Gotland
lyckas kompetensförsörja genom
aktivt och strategiskt arbete

Region Gotland
har ett resultat
som uppgår till
minst 2 procent av
netto-kostnaden

Region Gotland är en
hälsofrämjande
organisation där det
aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är
i fokus

Region Gotlands
ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten
varje år förbätt-ras
och närmar sig 45
procent vid
mandat-periodens
slut

En förutsättning för framgång är att förvaltningens arbete genomsyras av regionens grundläggande värderingar delaktighet, förtroende och omtanke. Värderingarna ringar in ett förhållningssätt som ska visa sig i ord och handling oavsett var i organisationen vi befinner oss.
Förvaltningen driver verksamhet som är av avgörande betydelse och levererar i hög grad
för att stärka måluppfyllelsen för hela regionen. Dock upplevs stora utmaningar i att
balansera målsättningar, förväntningar, ambitionsnivåer och behovsbeskrivningar med
dagens resurser och krav på ytterligare kostnadssänkningar.
Regionstyrelseförvaltningen har under perioden 2017-2020 genomfört kostnadsminskningar på 66,5 mnkr varav 6,5 mnkr innevarande år. För 2020 uppgår förvaltningens
nettobudget till 380 mnkr och kostnadsbudgeten till 792 mnkr.
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Arbetet med kostnadsminskningar har inneburit minskade budgetramar för samtliga
ansvarsområden inom förvaltningen. De risker som över tid identifierats i samband med
genomförda besparingar har till del kunnat motverkas men har också visat sig falla ut i
reella effekter. Konsekvenser som uppstått är bland annat:
För regionen som helhet:
 att chefer i regionen upplever att minskat stöd gör det svårare att hantera sina egna
uppdrag med kvalitet, effektivitet och lägre kostnader
 att förvaltningar har etablerat egna stödfunktioner. Effekten blir att enskilda
verksamheter får stöd men det lärande, samordning och möjlighet till storskalighetsfördelar som ges när resurser samlas inom regionstyrelseförvaltningen uteblir.
För förvaltningens egen verksamhet:
 brist på fria utvecklingsmedel som gör det svårt att driva nya uppdrag som inte är
planerade inom grunduppdraget.
 färre förvaltningsgemensamma resurser vilket försämrat förutsättningarna att driva
interna utvecklingsinsatser och effektiviseringsarbeten kring frågor som lokaler, kvalitet
och kommunikation.
 att verksamheten ständigt lever med tankar om neddragningar och kostnadssänkningar, vilket lett till att verksamheten drivs allt mer kortsiktigt.
 ökad stress och ohälsa hos regionstyrelseförvaltningens egna medarbetare och chefer.
Bedömning av balans - huvudprocesser
Höga ambitioner inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet utmanar. Det regionala
utvecklingsarbetet har under ett par år givits extra medel för att förstärka tillväxtarbetet kring
bland annat samhällsutveckling och energiomställning. Dessa medel löper ut 2020 men
förvaltningen upplever inte motsvarande minskning i förväntningar på verksamheten.
Inom uppdraget att främja och utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv samt främja läsning och tillgång
till litteratur har det gjorts kraftiga kostnadsminskningar. Effektiviseringar är gjorda där det
varit möjligt, stödresurser har minimerats och bedömningen är att ytterligare neddragningar
bara kan göras om verksamhet tydligt förändras eller läggs ner/tas bort.
Stora behov uttrycks av aktörerna inom ramen för kultursamverkansmodellen. Detta för att
kunna leverera i nivå med ambitioner och lagda planer. På grund av det ekonomiska läget
lämnas inget eget ärende kring kultursamverkansmodellen. Men behovet är lika stort som
tidigare år. Några av de saker som lyfts är behovet av medel för: en ny basutställning på
Gotlands museum




en ungdomsmusikfestival i Gotlandsmusikens regi
anskaffande av utrustning för digitalisering/streaming av Gotlandsmusikens konserter
inrättande av en tjänst som konstpedagog vid konstmuseet

Separat ansökan har också inkommit från en ytterligare aktör för att få ingå i modellen men
med dagens resurser bedöms inte utrymme finnas att ta in ytterligare verksamhet utan att
göra uppdraget omöjligt att utföra för övriga aktörer. Det arbete som pågår att genom
omprioriteringar inom modellen ge möjlighet att skapa utrymme för utveckling är svårt
men nödvändigt.
Satsningen på krisberedskap och säkerhet är märkbar på Gotland och i regionen. Ekonomiskt
stöd från stat och län ger ersättning för de kostnader som kommer av uppdrag formulerade
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i överenskommelse mellan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Det är ett fortsatt högt tryck i exploateringsfrågorna och ett flertal stora projekt är aktuella
framåt. För att lyckas i uppdraget krävs en utveckling av den samlade samhällsbyggnadsprocessen. Ett arbete som sker över förvaltningsgränser men där regionstyrelseförvaltningen har en avgörande roll.
Inom förvaltningen drivs budget- och skuldrådgivning, en för samhällets svagaste grupper viktig
verksamhet som kan förhindra ohälsa och lidande om den sätts in i rätt skede.
Utvecklingen över tid visar ständigt ökande behov och antalet spelmissbrukare, framför allt
yngre personer, har ökat markant. Verksamheten har långa köer och upplevs i obalans.
Även konsumentverkets rekommendationer visar att verksamheten bör utökas. Här
förväntas också en ökad efterfrågan kopplad till effekterna av Corona-pandemin.
Bedömning av balans - ledningsprocesser
I Region Gotland som helhet bedrivs verksamhetsutveckling för att möta omvärldens krav
och bidra till måluppfyllelse. Bland annat handlar det om frågor som god och nära vård,
framtidens vårdinformationsmiljö, kunskapsstyrning, psykisk hälsa, digital samhällsbyggnad
och framtidens grund- och förskola.
För att förstärka regionens samlade förutsättningar att möta framtiden genom
verksamhetsutveckling pågår en rad strategiska insatser under ledning av
regionstyrelseförvaltningen. Bland annat kan nämnas satsningen på stärkt
arbetsgivarvarumärke, ledarskap, kvalitet- och verksamhetsutveckling, digitalisering,
upphandling, stärkt kriskommunikation och ökad samordning av regionens
kommunikation samt målstyrning. Förvaltningen har en viktig roll som drivande och
sammanhållande kraft i dessa satsningar. Med dagens resurser är detta möjligt men med
ytterligare neddragningar är bedömningen att det blir svårt.
För att bidra till att stärka koncernen och känslan av ett Region Gotland görs insatser för
att förstärka den gemensamma organisationskulturen. Den kartläggning som gjordes 2019
visar på behov av en förflyttning mot mer samverkan över gränser, mer tillit än försiktighet,
mer lärande och utveckling och mer stolthet och organisationsförståelse. Detta kräver
koncernstyrning och koncernsamordning men också ledarskap och förändring, planering
och uppföljning. Funktioner där regionstyrelseförvaltningen har en avgörande betydelse.
Förvaltningen har erhållit 1 mnkr i riktade anslag för organisationskultursarbetet under
2019 och 2020 och har kunnat driva arbetet med stöd av detta. Om denna förstärkning inte
ges ytterligare måste arbetet anpassas och hanteras inom ramen för ordinarie uppdrag.
Bedömning av balans - stödprocesser
Den demografiska utvecklingen ger ökat behov av regionens verksamheter och stora
utmaningar att kompetensförsörja den samma. Mer verksamhet ska bedrivas med färre
resurser vilket ställer krav. Utmaningarna är stora för regionens samtliga förvaltningar och
behovet av stöd ökar. Regionstyrelseförvaltningens roll blir allt viktigare i att skapa
förutsättningar för övriga förvaltningar att driva sina verksamheter mot måluppfyllelse.
Övriga förvaltningar beskriver i olika sammanhang chefer med allt högre arbetsbelastning
och ohållbar arbetsmiljö. Man signalerar ett tydligt behov av ökat stöd inom frågor som
digitalisering, informationssäkerhet, verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning,
arbetsmiljöfrågor, bemanning, ekonomi, upphandling och lokalplanering. Inom
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regionstyrelseförvaltningen har insatser gjorts för att ge högsta möjliga utväxling av de
stödresurser som finns. Stort fokus ligger på kompetensväxling och hjälp till självhjälp via
intranätet.
Dagens verksamhet för utveckling och stöd i upphandling och inköp upplever en stor
obalans mellan resurser och behov. Resurser räcker inte till att klara det operativa
uppdraget och ger heller inte utrymme för den verksamhetsutveckling som skulle kunna
göra verklig skillnad för regionens totala kvalitet och effektivitet. Framåt finns en klar risk
för ökade konsultkostnader och att regionen inte klarar av att leva upp till lagar om
offentlig upphandling. Bristande stöd gör att risken för felaktigt gjorda inköp,
överprövningar och bristande förtroendekapital ökar.
För att kunna leverera stöd med god kvalitet krävs en viss volym. Detta för att nå
kunskapsnivåer, möjlighet till lärande och möjlighet att genomföra arbete med kvalitet.
Inom förvaltningen upplevs delar av stödet snart vara så minimerat att det inte är värdefullt
att behålla funktionen om ytterligare minskningar ska genomföras.
En förändring över tid är att regionen erhåller allt mer riktade statsbidrag av kortsiktig
karaktär. Bland annat leder detta till att det inom regionen drivs allt mer verksamhet i
projektform. Definitionen av ett projekt är ett väl avgränsat arbete med tydlig början och
slut som drivs med utpekade resurser. Arbetsformen har lett till ökade behov av
stödresurser inom framför allt ekonomi, HR och kommunikation. Behov som är näst intill
omöjliga att möta med dagens resurser. Detta leder till att projekten får svårare att lyckas i
genomförande och implementering i ordinarie verksamhet och därmed minskad möjlighet
till effekthemtagning.
För att vara ett stöd i informationshantering och ärendeberedning är förvaltningens
kanslifunktion avgörande. Efterfrågan på kansliets tjänster ökar och kravet på att ställa om
arbetssätt tydligt. Beredningsprocessen är omfattande och dagens resurser räcker inte till
för att bemanna och stödja med tillräcklig kvalitet. Närmaste åren kommer funktionen
också ha ett samlat ansvar för införandet av digital informationshantering (e-arkiv) i
regionen.
Förvaltningen är en samlad organisation för stora delar av regionens interna serviceverksamhet
(ofta kallad facility management). Under senare år har effektiviseringsarbete genomförts
men uteblivna utbuds- och strukturförändringar i regionen som helhet har gjort det svårt
att ta hem ytterligare besparingar. Till exempel noteras att många små enheter spridda
geografiskt är mer kostsamt att underhålla än större mer samordnade enheter mindre
spridda geografiskt.
I förvaltningen arbetar cirka 100 tillsvidareanställda medarbetare inom kommunals
avtalsområde deltid. De främsta berörda yrkeskategorierna är städare, köksbiträden, kockar
samt badvaktmästare, det stora flertalet är kvinnor. Förberedelser inför införande av Heltid
som norm pågår utifrån framtagen handlingsplan. Vid samtliga rekryteringar eller
förändringar strävar verksamheterna efter att erbjuda heltidsanställningar. Under 2020 ingår
måltidsverksamheten, som en av flera pilotverksamheter i regionen, i projektet kring
strategisk hållbar bemanning och resursoptimering. Heltid som norm kommer att påverka
samtliga medarbetare inom kommunals avtalsområde i form av krav på ökad flexibilitet och
samarbete över gränser. Nya lösningar kommer att behöva arbetas fram också över
avdelnings- respektive förvaltningsgränser. En bedömning i berörda verksamheter är att de
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kostnader som uppstår vid införande av heltid som norm idag inte fullt ut går att undvika
genom förändrade arbetssätt. I ett värsta scenario kan kostnaderna komma att öka.
1.4

Omvärld och trender

Förvaltningen påverkas både direkt och indirekt av det som händer på internationell och
nationell nivå. De övergripande förändringskrafter som lyfts fram i nationella analyser är
globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar.
Den demografiska utvecklingen ger en allt äldre befolkning men också fler barn. Behovet
av välfärdstjänster ökar men samtidigt minskar andelen invånare i arbetsför ålder. Trycket
att driva verksamhetsutveckling med förändrade arbetssätt och ökad digitalisering ökar. Allt
för att klara av att leverera verksamhet med färre resurser såväl personellt som ekonomiskt.
För världen som helhet innebär klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kriser.
Beteenden måste förändras för att både begränsa men också hantera effekterna.
Digitalisering och ny teknik utmanar men ger också fantastiska möjligheter som kommer
att genomsyra hela samhället.

Styrningen från nationell nivå ökar vilket minskar det lokala handlingsutrymmet.
Kortsiktiga riktade bidrag blir allt vanligare och ställer krav på nya arbetssätt och krav på
fortsatt hantering efter det att bidrag upphört.
De ekonomiska klyftorna ökar och det är stora skillnader mellan människors tillgång till
nätverk och sociala strukturer. Möjligheterna till god hälsa förbättras men skillnaderna i
hälsa mellan olika grupper blir allt större. En avgörande grund för ett stabilt samhälle är
människors tillit till varandra men det finns tecken på att tilliten minskar.
Osäkerheten i världen ökar och det kan handla om såväl tekniska- som finansiella och
klimatrelaterade risker. Även antalet militära konflikter i världen ökar. Gotland är utpekat
som ett särskilt viktigt och prioriterat område i det nationella försvaret.
Utvecklingen av politikområdet regional utveckling skärper krav och förväntningar på
tillväxtarbetet.
Corona-pandemin som drabbat världen har slagit hårt också mot Gotland. Stora effekter
syns på minskade intäkter i det gotländska näringslivet med ökad arbetslöshet som följd.
Vården har behövt ställas om och en stor vårdskuld byggts upp att hantera under lång tid
framåt. Med krav på förändrade arbetsformer har verksamheter utvecklat sin digitala
mognad kraftigt i jämförelse med tidigare. Kris- och beredskapsarbetet har utmanats och
lärdomar har dragits som bidrar till fortsatt utveckling inom området. Stödresurser för
upphandling och inköp har efterfrågats i långt högre grad än vanligt och resursbristen har
varit märkbar.
Situationen har lyft fram verksamheter som är av mer samhällsviktig karaktär och därmed
har krav ställts på riskanalyser, konsekvensbedömningar, kontinuitetsplanering och
bemanningsfrågor. Regionstyrelseförvaltningens verksamheter har också behövt prioriteras
om och en rad arbetsinsatser och utvecklingsinitiativ fått skjutas på framtiden.
Effekterna av pandemin kommer att märkas under lång tid och redan nu märks en ökad
efterfrågan av ledning och stöd i de sociala hållbarhetsfrågorna. Detta till exempel inom
samordnade strategiska nätverk, utbildningsinsatser och stöd i budget- och skuldhantering.
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Under perioden för Corona-pandemin har regionstyrelsen och regionfullmäktige fattat ett
antal beslut som påverkat eller påverkar regionstyrelseförvaltningens verksamheter. Mest
avgörande är:








1.5

Ekonomiska bidrag till flera näringslivsorganisationer
Inrättande av en företagsjour
Erbjudande om fria gymnasieluncher under perioden av distansstudier
Lansering av webtjänsten matchajobben.nu
En rad informationskampanjer
Insatser för att stödja kultur- och fritidsliv
Insatser för att stärka psykisk hälsa framåt
Strategiskt avgörande verksamhetsfrågor för perioden framåt

För att bidra till måluppfyllelsen för regionen görs prioriteringar där regionstyrelseförvaltningen har en mycket viktig roll genom uppdraget att vara en drivande och
sammanhållande kraft som skapar värde för helheten. Strategiskt avgörande
verksamhetsfrågor är:
För utveckling av huvudprocesser
 Färdigställande och implementering av den regionala utvecklingsstrategin såväl för regionen
som tillsammans med externa aktörer.
 Gotlands attraktionskraft och varumärke för positiv befolkningsökning
 Förbättrade arbetssätt för att öka nyttan av EU-medlemskapet.
 Insatser för att stärka folkhälsan med insatser kring fysisk rörelse, psykisk hälsa,
självmordsprevention och hälsofrämjande levnadsvanor.
 Mark- och exploateringsarbetet med utvecklingsprojekt för bland annat Visborgsområdet,
inre hamnen och Östercentrum.
 Serviceutbudsstrategin omsättas i ett koncept för servicepunkter.
 Krisberedskap och säkerhet samt kriskommunikation för att stärka förmågan att hantera
samhällsstörningar. Här ställs också allt högre krav på hjälpmedelscentralen och
varuförsörjningen samt uppbyggnad av beredskapslager.
 Bibliotekens roll i en allt mer digital värld med frågor som tillgänglighet, fri åsiktsbildning,
övergång till en större andel digitala tjänster, mediekostnader och digital kompetens hos
medarbetarna.
 Stärka folkbibliotekens digitala utveckling dels kompetensmässigt dels med resurs från
Länsbiblioteket för att stötta och kunna vara en brygga mot Kungliga biblioteket. Detta
görs i dag i projektform och behöver permanentas.
 Främja läsning för små barn som ett led i att stärka målet att alla ska klara gymnasiet och
stärka folkhälsan.
På
bästa sätt färdigställa fritidspolitiskt program och anläggningsstrategi som en del i en

helhet.
 Bidragsöversyn och ökad kvalitet i avtalshanteringen för externa föreningar inom kultur- och
fritidsområdet.
 Tillgången till badhus.
 Beslut och implementering av reviderad kulturplan med utvecklingsinsatser och
prioriteringar.
 Säkerställa och tydliggöra Almedalsveckans styrning och framtid.
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För kraft i ledningsarbetet:
 Fortsatt arbete för att driva och koordinera styrning och ledning i relation till de 18 målen i
styrkortet.
 Skapa en tydlighet i regionens ledningssystem inkluderande delar som ny regional
utvecklingsstrategi, dagens styrkort, övergripande planer, program och strategier.
 Fortsatta insatser för att säkra framtida kompetensförsörjning och att klara
rekryteringsutmaningarna.
 Effektiviseringsprogrammet 2020-2022 med ingående projekt.
 Utveckla helheten kring det sociala hållbarhetsområdet för att tydliggöra såväl mål som
olika forum och samarbetsytor.
För kvalitet i stöd och service:
 Digitaliseringen som möjliggörare av verksamhetsutveckling, kostnadseffektivitet och
också kompetensförsörjning.
 Mer kraft i upphandling och inköp (kompetens och systemstöd) för att skapa högre total
effektivitet för regionen. Förstärkning här ger möjlighet till minskade konsultkostnader,
fler korrekta inköp, färre överprövningar och bättre arbetsmiljö.
 Säkerställa regionens lokalförsörjning och lokalplanering.
 Fortsatt utveckling av stödet till regionens chefer för att ge förutsättningar till hållbart
ledarskap.
Fortsatta
satsningar på informationsförvaltning för att säkra tillgång till rätt information i

rätt tid på rätt plats och med rätt säkerhet. Frågor som informationssäkerhet, digital
arkivering och processorienterad informationshantering är avgörande.
 Organisationens kommunikativa förmåga. Ett nytt intranät är lanserat och ytterligare
insatser behövs för att nå de effekter som är tänkta med satsningen. Fortsatt utveckling
av externa sidan gotland.se.
 Ökad tillgänglighet, service och bemötande genom utveckling av regionens samlade
kundtjänstfunktion.
 Måltidsverksamheten omfattar resurser inom flera förvaltningar och samverkan över
gränser är avgörande för att utveckla den regiongemensamma processen. Resultatet av
pågående effektiviseringsprojekt behöver framåt omsättas i konkreta
utvecklingsinsatser kopplat till produktionsmetoder, lokalisering, organisering och att
minimera svinn.
 Flytten av försörjningsverksamheten till teknikförvaltningen behöver säkras för bibehållen
kvalitet och förutsättningar till fortsatt utveckling.
1.6

Förvaltningens egna förutsättningar

Regionstyrelseförvaltningen har en viktig roll för regionens samlade resultat och utveckling.
För att lyckas krävs god inre planering, god arbetsmiljö, trygga chefer och medarbetare,
kunskap kring kärnverksamheten men också i att leda förändring, planera och följa upp,
leda och utveckla, involvera och skapa delaktighet. Att digitalisera och förändra arbetssätt
blir en förutsättning och det egna lokalutnyttjandet måste förbättras. Det egna
kvalitetsarbetet behöver få utrymme för att skapa kraft. Samarbetet över
verksamhetsgränser måste stärkas för att öka snabbhet och flexibilitet i en tid av allt mer
begränsade resurser.

Inom regional utveckling och kultur och fritid bedrivs allt mer verksamhet i projektform.
Det finns också en uttalad ambition att öka projektfinansieringen ytterligare. Kompetens
och resurser för att driva och hantera projekt behöver prioriteras framåt.
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För att säkra kompetensförsörjningen behöver förvaltningen hålla i de strategier och
aktiviteter som är beskrivna i kompetensförsörjningsplanen. Strategiskt lyfts här att
underlätta lönekarriär, låta fler jobba mer, bredda rekryteringen, skapa engagemang och
nyttja tekniken.
Beslut enligt utvecklingsarbete RSF 2.0
Under det gångna året har en utvärdering av regionstyrelseförvaltningens verksamhet
genomförts och gett insikter om framtida utvecklingsbehov. De områden som identifierats
som möjliga att påverka i positiv riktning genom organisatoriska förändringar var:








Tydliggöra och stärka den politiska styrningen och uppsikten
Förbättra och utveckla strategisk planering, koncernstyrning och koncernplanering
Förstärka helheten kring regional utveckling (social, ekologisk, ekonomisk hållbarhet)
samt renodla och tydliggöra kultur- och fritidsfrågorna.
Stärka förutsättningarna för kvalitets- och verksamhetsutveckling
Stärka förutsättningarna för digital utveckling
Stärka förutsättningarna för försörjningsfrågorna/facility management
Säkra fortsatt kraft i kompetensförsörjning, organisationskultur, ledarskap och
kommunikation

2 Att möjliggöra kostnadsbesparingar i andra nämnder
Genom åtgärder i regionstyrelseförvaltningen bedöms möjligheterna för övriga nämnder
att klara sina uppdrag och måluppfyllelse kunna stärkas på flera olika sätt. En rad områden
har identifierats inom det regiongemensamma effektiviseringsprogrammet men även andra
processer som drivs från regionstyrelseförvaltningen ger effekt i övriga regionen.
2.1

Effektiviseringsprogrammet

Under våren 2020 har ett antal slut- och delrapporter presenterats inom ramen för det
regiongemensamma effektiviseringsprogrammet. Här framgår tydliga områden som kan
generera framtida effektiviseringar och kostnadssänkningar för regionen som helhet.
Tydligt är också att regionstyrelseförvaltningen har en viktig roll i att leda, samordna och
driva på dessa områden och insatser för att nå den samlade effekt som framstår som
möjlig.
De områden som lyfts fram är:




Lokalförsörjning. Bedömningen är att regionen genom att tydligare driva och följa
gällande styrprinciper och utveckla den regiongemensamma lokalförsörjningsgruppen
har goda möjligheter att effektivisera lokalplaneringen och därmed sänka kostnader.
Behov finns av utvecklade lokalplaner per nämnd/förvaltning och potential påvisas
också i förbättrade kalkyler, förändrade arbetssätt för effektivare kontorsplatser och
också försäljning av lokaler.
Arbetet kräver ledning och samordning för att lyckas.
Strategisk hållbar bemanningsplanering. Genom att öka kompetens, stärka verktyg
och modeller samt förändra arbetssätt är bedömningen att regionen kan bemanna på
ett sätt som ger stora möjligheter till bättre resursutnyttjande och därmed
kostnadssänkningar. Området är idag starkt decentraliserat och bedömningen är att det
med mer samlad ledning och kompetens kan gå att skapa förutsättningar för större och
snabbare effekter.
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Inköp och upphandling. Bedömningen är att regionen genom att ta ett mer samlat
grepp kring inköpsarbetet kan öka avtalstroheten och sänka de totala
inköpskostnaderna. En gemensam modell att utgå ifrån, ett gemensamt språk och
helhetsperspektiv ger möjligheter att nå goda effekter över tid.
Regionstyrelseförvaltningen har här en avgörande roll för arbetet framåt.
IT-utveckling och digitalisering. Analyser visar att ökad digitalisering är en
avgörande faktor för fortsatt effektivisering. Bedömningen är att regionen kan nå större
effekter genom att stärka samverkan mellan verksamhet och IT-funktionen. Resultaten
kan också drivas på och förbättras genom att kraft läggs på tydligare planering av
digitaliseringsarbetet i varje förvaltning och en samordning och koordinering för
styrning och prioritering för regionen som helhet.
Måltidsverksamhet. Det arbete som gjorts hittills visar att det finns potential till
kostnadssänkningar inom måltidsverksamheten. Viktigt är att se att verksamheten
omfattar resurser inom flera förvaltningar och att samverkan över gränser är
avgörande. Slutresultatet av projektet ses under hösten och en bedömning är att
kostnadssänkande effekter kan nås genom fortsatt arbete med organisation,
lokalisering, produktionsplanering och produktionsmetoder.
Framtidens skolorganisation. Bedömningen är att det finns åtgärder att göra som
leder till sänkta kostnader för skolorganisationen men också för regionen som helhet.
Om arbetet går vidare med att minska antalet skolenheter kommer detta kunna ge
positiva effekter på kostnader också i den serviceverksamhet som drivs ifrån
regionstyrelseförvaltningen idag. Arbetet hänger starkt samman med projektet kring
måltidsverksamheten.
Framtidens samhällsbyggnad. Projektarbetet belyser vikten av fortsatt arbete med
organisationskulturen. Samarbete över gränser är avgörande. Bedömningen är att flera
av delarna fungerar väl var för sig men att möjligheter finns till en mer kostnads- och
tidseffektiv verksamhet om arbetet hålls samman och leds tydligare.

Generella slutsatser inom ramen för programmet är att regionen har möjligheter att skapa
högre effektivitet genom att stärka kompetensen kring arbete i projektform, utveckla
processorienteringen, stärka organisationskulturen, och förstärka samarbetet över gränser. I
alla dessa områden har regionstyrelseförvaltningen en viktig roll.

3 Driftbudget 2021-2023
Trots eller kanske snarare med anledning av Region Gotlands samlade ekonomiska läge
och krav på kostnadsminskningar har förvaltningen valt att lyfta fram specifika äskanden.
Detta då bedömningen görs att det finns ett stort behov av förvaltningens verksamheter
och att en förstärkning av vissa områden kan skapa goda effekter i övriga nämnder och
förvaltningar.
3.1

Förslag till ramjustering

Nedan beskrivs förslag till ramjusteringar strukturerade utifrån ändrad lagstiftning och
affärslogiker samt underfinansierad verksamhet.
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Ändrad lagstiftning och affärslogiker
Effekt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (5 000 tkr+1 000 tkr)
Lagen om kommunal bokföring och redovisning och nya rekommendationer från rådet för
kommunal redovisning påverkar både investerings- och exploateringsredovisning. Innan
2019 redovisades förstudier som investering eller exploatering. Från 2019 ska förstudier
och plankostnader redovisas som driftkostnader. I exploateringsbudgeten har tidigare år
upptagits utgift för utredningar i tidigt skede (5 mnkr 2020). Detta kan numera inte ske
utan istället behöver driftbudgeten ökas i motsvarande grad. För 2020 har detta reglerats
genom tilläggsanslag och för 2021 behöver budgetramen utökas med 5 mnkr.
Lagen gäller även förstudier i andra investeringsprojekt såsom ombyggnationer av kök och
andra anläggningar, införande av IT-system etc. Exempel på aktuella sådana kostnader är
förstudie badhus, flytt av kök Fårösund (Strandgården) ev ombyggnad Fole skolas kök med
flera. I förvaltningens driftbudget finns inga medel upptagna för detta. Utgift för detta har
tidigare legat på investeringsbudget. Även denna förändring från investeringsutgift till
driftkostnad behöver således hanteras. För att kunna hantera åtminstone delar av dessa
utan tilläggsanslag under löpande år föreslås en ramutökning med 1 mnkr.
Översiktsplanering (180 tkr)
En ändring i plan- och bygglagen (2010:900) som träder i kraft den 1 januari 2019 innebär
bl.a. att kommunerna i översiktsplanen ska redogöra för risken för skador på den byggda
miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt
hur sådana risker kan minska eller upphöra. Medel för detta erhålls i det generella
statsbidraget och uppgår för 2021 till ca 180 tkr (3 kr/invånare). Detta föreslås överföras
till förvaltningens driftbudget.
Omställning inom IT-branschen
Generellt sett står IT branschen mitt i en stor omställning, både vad gäller teknik som
affärsprinciper. När det gäller affärsprinciper så ses en tydlig och snabb förflyttning hos i
princip alla leverantörer, från investering i hårdvara och licenser till rena tjänsteköp,
datorkraft per förbrukad minut, och programvara som tjänst i molnet. Detta innebär i sin
tur att behovet av finansiering flyttas från investering till drift. Region Gotland har följt
med väl i omställningen och har under lång tid kunnat undvika den ökade driftkostnaden
men omställningen är nu total och frågan måste hanteras.
Ett exempel är att det tidigare fanns upptaget 8,0 mnkr i investeringsplanen år 2022 för att
byta office-paket vilket nu är borttaget då dessa licenser framåt i tiden inte kommer
anskaffas som en investeringsutgift utan belasta driften direkt i stället. En bedömning av
kommande driftkostnader ger en total av ca 9 mnkr per år. Andra aktuella satsningar
framöver som kan beröras är e-arkiv, systemstöd upphandling m fl. Äskningar för dessa
kostnadsökningar i driften kommer att göras när kostnadsbilden klarnat.
Underfinansierad verksamhet
Stärkt upphandling (1 600 tkr + 800 tkr tillfälligt 2021)
För att ha utrymme att leva upp till lagstadgade krav på upphandlingar och också kunna
driva det utvecklingsarbete som behövs för att kunna bidra till ökad effektivitet totalt i
regionen inom såväl upphandlings- som inköpsområdet bedöms att ytterligare två
upphandlingstjänster behövs framåt. Dessutom en tillfällig förstärkning för att klara en
överlämning mellan medarbetare då en stor personalomsättning är att vänta. Med en ökad
resurs bedöms risken för felaktiga köp, överprövningar och anmälningar till
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konkurrensverket minska och också behovet av att nyttja externa konsulter. För att
ytterligare förstärka området kommer ett systemstöd för inköp att behöva prioriteras.
Budget och skuld (800 tkr)
För att kunna möta efterfrågan på budget- och skuldrådgivning och också minska
sårbarheten i funktionen behövs en resursförstärkning motsvarande minst en
årsmedarbetare. Över tid har antalet spelmissbrukare, framför allt unga, i behov av stöd
ökat markant. Nu märks också effekterna av Corona-pandemin med ökat antal individer i
ekonomisk utsatthet. I den totala klientgruppen finns också personer med suicidbeteende.
För att klara Konsumentverkets rekommendationer krävs personalresurser motsvarande
2,0 tjänst. Idag finns 1,0 tjänst i funktionen.
Fortsatt fokus på regional utveckling, (2 500 tkr för tillväxtarbete)
Dagens regionala utvecklingsarbete kring tillväxt drivs till stor del av tillfälliga medel givna
via det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland och regionala tillväxtmedel 1:1. Medlen
har bland annat finansierat utvecklingen av den regionala utvecklingsstrategin,
programsamordnare Hållbara Gotland, projekthandläggare, projektledare
besöksnäringsstrategi och kommunikatör regional tillväxt. Enligt beslut i regionfullmäktige
har också en förstärkning om 2,5 mnkr per år givits tidsbegränsat (tom 2020) för
programsättning av tillväxtarbetet. Sammantaget görs bedömningen att det med dagens
resurser inte går att leva upp till kraven på det regionala utvecklingsarbetet nationellt
tillsammans med behoven av att implementera den nya regionala utvecklingsstrategin.
Förslaget är därför att permanenta det tillfälliga ramtillskottet om 2,5 mnkr.
Inera kommun (360 tkr)
Inera ägs av SKR Företag, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom
digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Central finansiering (360 tkr)
avseende fast avgift till Inera AB (SKR) för kommundelen saknas fr o m 2020 när
kommunerna nu gått in. Landstingsdelen hanteras sedan tidigare inom Region Gotland.
Verksamhetsutveckling genom digitalisering - Integrationsmotor, Mule (1 000 tkr)
För att kunna genomföra integrationer mellan olika verksamhetssystem och också med det
nya tillkommande e-arkivet krävs en integrationsmotor. Dagens integrationsmotor är en
gratisversion men dess funktionalitet räcker inte till för att hantera det nya e-arkivet och
verksamhetens behov av systemintegrationer. Funktionen är avgörande för samtliga
förvaltningar som ska anslutas till det nya e-arkivet.
Verksamhetsutveckling genom digitalisering - E-arkiv (1 000 tkr 2021-2023)
För att stödja digital dokumenthantering och övergången till processorienterad
informationshantering för hela regionen är bedömningen att införandet av ett e-arkiv är en
nödvändighet. En förstudie är genomförd och tidigare har också medel avsatts i
investeringsbudgeten. På grund av ändrade affärslogiker inom IT och regelverk för
förstudier kommer kostnaden troligen att belasta driften och inte betraktas som
investering. Dessutom görs bedömningen att projektet är så pass omfattande att resurser
för projektledning måste avsättas för perioden 2021-2023.
För att möjliggöra implementeringen av ett e-arkiv kommer samtliga systemstöd som ska
leverera information till arkivet att behöva anpassas. Denna kostnad är tillfällig men
nödvändig för en lyckad övergång till digital arkivering.
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Verksamhetsutveckling genom digitalisering - Digital HR (2 000 tkr)
Inom förvaltningen drivs ett omfattande verksamhetsutvecklingsarbete för att digitalisera
HR-processer som anställning, kursadministration, förmåner, LAS-hantering, systematiskt
arbetsmiljöarbete och löneöversyn Bedömningen är att ökad digitalisering inom detta
område skulle underlätta och verka resursbesparande för samtliga verksamheter i regionen.
Bokstart – samordnare (650 tkr)
Under 2020 avslutas projektet Bokstart som haft till syfte att stärka barns läsförmåga.
Projektets insatser utgår ifrån en nationell evidensbaserad modell och har visat
väldokumenterade goda resultat som på sikt ger positiv effekt för barns skolgång och hälsa.
Projektet är ett samarbete mellan regionstyrelseförvaltningen, utbildning- och
arbetslivsförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. För att kunna permanenta
satsningen behöver varje förvaltning fortsätta att driva sina egna insatser vilket man säger
sig vara villig och ha utrymme att göra. Däremot är inte verksamheten möjlig att driva utan
en gemensam samordningsfunktion.
Nationaldagsfirande (100 tkr)
Nationaldagsfirandet vid Roma Kungsgård är en uppskattad aktivitet men förvaltningen
har aldrig erhållit ekonomisk ram för genomförandet. Varje år har tillfälliga medel avsatts
ur regiondirektörens verksamhetsutvecklingsanslag samt ur kultur och fritidsavdelningens
verksamhetsmedel. För att skapa stabilitet och kontinuitet i arbetet framåt föreslås en
ramförstärkning.
Kanslistöd till kultur- och fritidsberedning (500 tkr)
Sedan regionstyrelseförvaltningen övertog ansvaret för regionens kultur- och
fritidsverksamhet har en kultur- och fritidsberedning funnits som beredningsforum till
regionstyrelsen. En utvärdering har visat på brister i dagens hantering och beslut är fattat
att beredningens arbetsformer skall utvecklas att motsvara ett utskott. Förändringen
innebär behov av nämndsekreterarstöd och uppbyggnad av systemstöd.
Övrig driftpåverkan som kommer hanteras i separata ärenden
Trygghetsboenden stimulansmedel
Enligt tidigare beslut i regionfullmäktige kan fristående aktör som startar trygghetsboende
erhålla ett stimulansmedel om 635 tkr per år. Detta beslut fattades utan att regionstyrelsen
erhöll budgetmedel. Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att utreda framtida
former för hantering och finansiering av subventioner i enlighet med regelverket och
återkomma med förslag till budgetberedningen inför 2021. RS 2019/1048. Frågan
presenteras i separat ärende.
Energipilot Gotland, Energicentrum, basfinansiering från 2021
Region Gotland har i avsiktsförklaringar ställt sig positiva till etableringen av ett
energicentrum från 2021. Ännu är inte formerna klara men en medverkan kommer att
kräva resurser som idag inte finns att tillgå inom ramen för regionstyrelseförvaltningens
verksamheter.
Personalpolitik
Enligt tidigare modell kommer förvaltningen att till budgetberedningen lämna in en
sammanfattande beskrivning av det personalstrategiska området.
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Tabell 1: Förslag till ramjustering 2021-2023 (tkr)

Ändrad lagstiftning och affärslogiker
Effekt av ny lag kommunal bokföring
Översiktsplanering
Omställning inom IT-branschen (office)
Underfinansierad verksamhet
Upphandling
Budget och skuld
Regionalt tillväxtarbete
Inera – kommundel
Integrationsmotor
E-arkiv projektledning och
systemintegrationer
Digital HR
Bokstart
Nationaldagsfirande
Kanslistöd kultur- och fritidsberedning
Trygghetsboende (sep skrivelse)
Energicentrum (sep skrivelse)

TOTALT internpriser

3.2

2021

2022

2023

6 000
180

6 000
180
9 000

6 000
180
9 000

2 400
800
2 500
360
1 000
1 000

1 600
800
2 500
360
1 000
1 000

1 600
800
2 500
360
1 000
1 000

2 000
650
100
500

2 000
650
100
500

2 000
650
100
500

17 490

25 690

25 690

Konsekvenser vid uteblivna ramtillskott och ytterligare besparingar

Förvaltningen gör bedömningen att uteblivna ramtillskott och ytterligare besparingar inom
förvaltningens ansvarsområden skulle riskera att drabba inte bara förvaltningen utan
regionens samlade möjlighet att kunna leva upp till målen i styrkortet och givna
budgetramar. Förvaltningens roll i de pågående projekten inom ramen för
effektiviseringsprogrammet är avgörande för att identifierade effekter ska kunna hämtas
hem i övriga förvaltningar. Samtliga förvaltningar i regionen är beroende av en kvalitativ
styrning och välfungerande stödfunktioner för att kunna hantera de krav som ställs idag
och framåt.
Verksamheten har fram till idag anpassats till de besparingar som genomförts vilket
inneburit minskning på personalresurser, förändrade arbetssätt och avveckling av fria
utvecklingsmedel.

Vid ytterligare krav på omprioriteringar eller kostnadssänkningar ser förvaltningen behov
av att avveckla verksamhet i större omfattning. Förslag på åtgärder skulle i så fall vara:






Avveckling av stödfunktioner och därmed lyfta över ansvar på regionens chefer att
hantera ytterligare frågor själva. Kan tex handla om rekryteringar, upphandlingar och
fakturahantering.
Avveckling av verksamhet som inte är lagstadgad inom det regionala
utvecklingsområdet. Kan handla om studentbostadsförmedling, turistbyrån,
världsarvsstaden, Gotland Convention Bureau, och projektkontor.
Avveckling av verksamhet inom kultur- och fritidsområdet kan t ex handla om
minskade bidrag, minskade öppettider och bemanning av folkbiblioteken.
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Besparingsförslag 1%

Samtliga nämnder har i uppdrag att göra en plan utifrån scenariot att nettobudgeten
minskas med 1 procent. För att regionstyrelseförvaltningen innebär detta en minskning
med 3,8 mnkr för 2021.
Då förvaltningen redan idag upplever obalanser mellan uppdrag, ambitionsnivåer och
resurser innebär en ytterligare besparing behov av förändrade uppdrag.

Tidigare genomförda besparingar har så långt det är möjligt riktats mot administration och
internt stöd. Detta för att drabba medborgaren i så låg utsträckning som möjligt. Nu gör
förvaltningen bedömningen att det är svårt att göra ytterligare besparingar i lednings- och
stödprocesser utan att detta får tydligt negativa effekter på regionens samlade förmåga till
effektivisering och kostnadssänkningar. Behovet av stöd är stort och att minska stödet från
regionstyrelseförvaltningen gör att övriga förvaltningar tvingas bygga upp eget stöd och
därmed uteblir eller i värsta fall försämras tänkt besparing i helhetsperspektiv. Därför
föreslås besparingar framåt tydligare kopplas till förändrade uppdrag och ambitionsnivåer
för verksamheter inom kultur- och fritid samt regional utveckling.
Följande åtgärder föreslås inom huvudprocesserna:
Regional utveckling (- 1 200 tkr)
Förslaget är att integrera världsarvsstrategfunktionen med funktioner inom
samhällsbyggnadsförvaltningen och Gotlands museum. Tjänsten är för närvarande vakant.
Utöver detta tillkommer möjligheten att minska kostnader genom att effektivare nyttja
statliga medel kopplade till kris- och beredskapsfrågorna.
Reducering av näringslivsanslaget (- 500 tkr)
Förslaget behandlas i detalj i separat ärende till budgetberedningen RS 2020/478.
Kultur- och fritidsverksamhet (- 1 500 tkr)
Förslaget är att uppnå besparing främst via förändringar av öppettider, utbud och
bemanning inom biblioteksverksamheten. Därutöver finns möjlighet att nå ytterligare
effektivisering utifrån identifierade utvecklingsområden i effektiviseringsprogrammet;
digitalisering, bemanningsoptimering, lokalplanering och inköp.
Följande åtgärder föreslås inom stöd och ledningsprocesserna:
Kostnadsminskning utifrån identifierade områden i effektiviseringsprogrammet (- 600 tkr)
Förslaget är att effektivisera inom HR, ekonomi, kvalitet och kansli, kommunikation och
digitalisering utifrån förändrade arbetssätt med hjälp av digitalisering och
bemanningsoptimering samt lokalplanering och inköp. Fördelningen kommer tydliggöras i
samband med förslaget till förvaltningens internbudget
3.4

Taxor och avgifter, interna och externa

Taxor och avgifter - externa
Ingen förändring föreslås.

Taxor och avgifter - internpriser
För förvaltningens resultatenheter föreslås följande prisjusteringar. Efter fastställd
uppräkning återkommer förvaltningen med förslag på hur prishöjningen fördelas på olika
tjänster och hur kompensation ska fördelas till respektive köpande förvaltning.
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Löneökningar resultatenheter
En löneökning på 2,5 procent innebär för förvaltningen en kostnadsökning på 9,0 mnkr.
Den totala personalbudgeten uppgår till 362 mnkr, varav resultatenheterna måltid och
försörjning svarar för ca 40 procent det vill säga ca 140 mnkr. Årlig kostnadsökning ca 3,6
mnkr.
En hyresförändring på 1 procent innebär för förvaltningen en ökning/minskning på 0,7
mnkr. Den totala budgeten för lokalhyror uppgår till 68,6 mnkr, varav resultatenheterna
svarar för ca 26 procent det vill säga 18 mnkr. En hyresökning på en procent för
resultatenheterna innebär således en kostnadsökning på 180 tkr.
Ökade hyreskostnader - kök
Som en följd av planerad anpassning samt om- och tillbyggnad av lokaler ökar kostnaderna
för lokalhyror under planeringsperioden. Förvaltningen har schablonmässigt räknat på en
ökad hyra med 10 procent av investeringsutgiften året efter investeringsåret i de fall då nya
hyresnivån inte är kända. Som en konsekvens av ökade investeringsutgifter för de
bygginvesteringar som pågår äskar förvaltningen om hyreskompensation. Beräkningen
bygger på beslutad/beräknad investeringsvolym.
Tabell 2: Hyreskompensation 2021 (tkr)

Kök

Investerings
-volym

Tidigare
erhållen
ram

Beräknad
ny hyra

Behov av
ytterligare
ram

15 000
7 600
10 600

150
345
320

660
440
490

510
95
170

1 200
1 500

0
0

120
150

120
150

Just. beräkningar
Södervärnskolan*
Gråbo**
Terra Nova***

Enligt budget 2020
Mottagningskök
Wisbygymnasiet söder

Summa
35 900
815
1 860
1 045
*RS 2019/1219 inkl nya beräkningar för TN, **TN 2017/1301, *** Uppgift från projektavdelningen TN
Indexuppräkning livsmedel och transporter
Det senaste året var ökningen av Statiska centralbyråns livsmedelsprisindex 2,8 procent,
trots att det sammanvägda konsumentprisindexet (KPI) var 1,8 procent.
Måltidsverksamheten köper livsmedel för ca 39 mnkr per år varav ca 3 mnkr avser
restaurangerna som inte ska ingå i beräkningen. Detta motsvarar en årlig kostnadsökning
på 1 000 tkr. För att behålla likvärdig kvalitet behöver måltidspriserna höjas i motsvarande
grad. Måltidsorganisationen köper även transporter av externa företag för ca 4 mnkr som
indexuppräknas. Beräknad kostnadshöjning blir 80 tkr. Vilket ger en total kostnadsökning
på 1 080 tkr.
Ökad andel ekologiska livsmedel
Under 2019 var 29,3 procent av de inköpta livsmedlen på måltidsavdelningen ekologiska.
Den nya nationella livsmedelsstrategin föreslår ett mål på 60 procent ekologiska livsmedel
2030. För att klara en årlig ökning med 5 procentenheter krävs en budgetförstärkning med
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ca 400 tkr per år. Ekologiska livsmedel beräknas vara ca 25 procent dyrare än icke
ekologiska.
PC som tjänst och Digital arbetsplats
För tjänsterna PC som tjänst och Digital arbetsplats föreslås för närvarande ingen
förändring av avgiften. Dock kommer en översyn av finansieringsmodellen behöva göras.
Detta mot bakgrund av att UAF återlämnar allt flera datorer till förmån för plattor.
Tabell 3: Justeringsbelopp internpriser 2021-2023 (tkr)

Löneökningar resultatenheter (2,5%)
Hyresförändring resultatenheter (1%)= 180 tkr
Ökade hyreskostnader kök (inv 2020)
Indexuppr. livsmedel och transport
Ökad andel ekologiska livsmedel

TOTALT internpriser
3.5

2021

2022

2023

3 600

7 200

10 800

1 045
1 080
400
6 125

1 045
2 160
800
11 205

1 045
3 240
1 200
16 285

Kompensation för externa avtal

Partistöd
Anslag för partistöd beräknas enligt följande, antal mandat i fullmäktige*2*prisbasbeloppet
året före budgetåret. Till detta tillkommer en avsättning motsvarande 10 procent av
partistödet till ungdomsförbunden. Då prisbasbeloppet höjts med 800 kronor jmf med
föregående år innebär detta att budgeten för 2021 behöver ökas med 126 tkr.
Porto
Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för Region Gotlands samlade portokostnad och i
budget finns 3 700 tkr. Senast budgeten justerades var inför 2018 och då med 300 tkr för
prisutveckling men ej volymförändring. Kostnadsutvecklingen är sedan dess närmare 500
tkr och underskottet på anslaget uppgår nu till ca 800 tkr. Under perioden har det ingåtts
nya avtal med annan prisbild. .En analys är påbörjad för att se på både pris- och ev
volymförändringar. Bedömningen är att anslaget åtminstone bör justeras med 500 tkr.
Medlemsavgifter och avtal
Medlemsavgiften till Sveriges kommuner och regioner har ökat 2,1 procent i snitt de
senaste 4 åren. Det innebär för 2021 cirka 67 tkr. För diverse nationella och internationella
medlemskap, studentkår etc uppskattas det ökade behovet till ca 20 tkr.

Avtalet med ekonomisystem Visma räknas upp enligt index SNI AKI, senast
indexuppräkning var 0,6 procent vilket är ca 6 tkr. Försäkringsavtal har i snitt de senaste tre
åren ökat med 3,5 procent vilket innebär en kostnadsökning på 40 tkr.
Kultursamverkansmodellen
För länsinstitutionerna som omfattas av Kultursamverkansmodellen begärs en uppräkning
med 2 procent av regionbidraget 21 887 tkr, vilket innebär 438 tkr.
Övriga avtal inom kultur- och fritidsområdet
För avtal med övriga externa utförare inom kultur- fritidsområdet begärs en uppräkning
med 2 procent, vilket innebär 222 tkr. Avser Gotlands idrottsförbund, Kustparksbadet,
föreningsdrivna anläggningar, köp av verksamhet idrottsanläggningar och konsthanterare.
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Vad gäller resestöd till idrottsföreningar och andra ungdomsföreningar räknas med en
kostnadsökning på 80 tkr.
Tabell 4: Kompensation externa avtal 2021-2023 (tkr)

2021

2022

2023

126
500
133
438
302

126
500
133
438
302

126
500
133
438
302

1 499

1 499

1 499

Partistöd
Porto
Medlemskap och avtal
Kultursamverkansmodellen
Övriga avtal inom kultur- och
fritidsområdet

TOTALT behov av kompensation

3.6 Förvaltningens samlade förslag till ram- och prisjustering
Tabell 5: Totalt förslag till ram- och prisjustering 2021-2023 (tkr)

3.1 Förslag till ramjustering
3.3 1% besparing
3.4 Taxor & avgifter – internpriser
3.5 Kompensation externa avtal

Summa
4

4.1

2021

2022

2023

Påverkar

17 490
-3 800
6 125
1 499
21 314

25 690
-3 800
11 205
1 499
34 594

25 690
-3 800
16 285
1 499
39 674

Ram
Ram
Prissättning
Ram

Investeringsförslag med motiveringar 2021-2025
Förvaltningens samlade investeringsbehov

Nedan följer en sammanställning av det totala investeringsbehovet för planperioden.
Beslutad budget för 2021 har reducerats med 0,5 mnkr. Justeringar har gjorts utifrån
uppdraget att försöka minska investeringsbudgeten detta har gjorts med 8,5 mnkr.
Samtidigt har budgeten utökats med totalt 8,0 mnkr för tre objekt; 3,0 mnkr till systemstöd
för upphandling, 0,1 mnkr till justering av web – bibliotek, och 4,9 mnkr ny beräkning
ombyggnation Högbyskolans kök.
För år 2022 var det tidigare upptaget 8,0 mnkr i planen för att byta office-paket vilket nu är
borttaget då dessa licenser framåt i tiden inte kommer anskaffas som en investeringsutgift
utan belasta driften direkt i stället.
Tabell 6: Förslag till investeringsutgifter 2021-2025 (tkr)

4.2 IT-investeringar
4.3 Bygginvesteringar
4.4 Övriga investeringar utöver pott
Pott*

TOTALT

2021

2021

enligt
budget

förslag till
ökning

24 900
10 550
6 900
3 400
45 750

Gällande budget 2021 samt plan 2022-2024
45 750
*Ska fördelas mellan TN (försörjningen) och RSF

2022

1 100 23 000
1 950 7 000
-3 500 3 400
3 400
-450 36 800
0

2023

2024

2025

17 000 17 000 16 000
7 100 3 500
3 000 3 000 3 500
3 400 3 400 3 400
30 500 26 900 22 900

33 500

25 450

21 400

Ingående investeringsprojekt per område redovisas i avsnitt 4.2-4.4.
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IT-investeringar

Reinvestering av IT infrastruktur – enligt plan
Det löpande underhållet av infrastrukturen handlar om att byta ut gammal teknik centralt i
datahallen men även ute på alla våra skolor, förskolor, äldreboenden etc. Framförallt gäller
denna period utbyten av switch utrustning. Investeringsbehovet uppgår till 3,0 mnkr per år.
PC som tjänst – enligt plan
Utbyten av PC-arbetsplatser sker enligt en fastställd utbytesplan som i sin tur grundas i den
tekniska livslängden hos respektive enhet/modell. I snitt byts ca: 1.200 maskiner på ett år.
Detta innebär en livslängd och avskrivningstid på ca 5 år. För att klara utbytestiden behövs
normalt en årlig investeringsbudget på 10,0 mnkr.
Teknisk plattform IT – enligt plan 2021, justerad 2022-2024
Den IT-tekniska plattformen för regionen omfattar en mängd olika komponenter som
sammantaget gör att den idag omfattande IT-användningen inom samtliga förvaltningar
kan bedrivas på avsett sett. Under perioden byggs den centrala systemarkitekturen om för
att säkerställa informationssäkerheten enligt ’Burton modellen’. Den innebär att
infrastrukturen delas upp i fyra olika zoner med olika säkerhetsnivå. För detta behövs
ytterligare 0,5 mnkr för perioden 2022-2024.
Windows server inkl cal – enligt plan
2022 finns behov att uppgradera serverprogram med användarlicenser med så kallad CAL, Client Access License. Detta är något återkommande som behövs för att kunna
använda system baserade på Microsofts lösningar. En återkommande investering, vart 3:e
eller 4:e år, lite baserat på vilka verksamhetssystem som köps in. Investeringsutgiften
uppskattas till 4 mnkr och ligger i gällande plan.
Trådlösa nät – enligt plan 2021, justerad 2022-2024
Behovet av trådlösa nät i Region Gotlands är fortsatt stort. Under perioden ses en
övergång från att ha trådbaserade nät till trådlösa som de primära näten i Region Gotland.
Under perioden handlar det främst om en förtätning i skolorna och en fortsatt utbyggnad
där det idag inte finns tillgång till WiFi. För att specifikt klara skolornas behov och därmed
möjliggöra att man kan använda sina läromedel fullt ut, behövs ytterligare 0,5 mnkr, 20222024.
Trådlösa nät äldreboenden – enligt plan
Under senare delen av 2018 och hela 2019 bedrevs ett projekt för att ge tillgång till WiFi på
alla äldreboenden i Region Gotland. Dels är detta kopplat till trygghetssystemen som
installeras, men även för att ge boende och besökare tillgång till Internet. Utbyggnaden
fortsätter med målet att ha alla lokaler uppkopplade 2021. För detta ligger i gällande plan
1,5 mnkr 2021.
Avvikelsehanteringssystem - Flexite ersättning – flyttad till 2022
Som processverktyg använder vi inom Region Gotland idag Flexite. En lösning som bl a
används för rapportering av avvikelser. Vi ser fortsatt ett behov att i effektiviseringsarbetet
ha en produkt med dessa egenskaper, men idag kan vi inte säga att det definitivt är det rätta
eller om ett nytt verktyg behövs. Oavsett vad så behövs antingen ett nytt verktyg eller så
behöver vi köpa in ytterligare licenser till existerande lösning. Till detta behövs 1,0 mnkr
under 2022.
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Programsystem till Almedalsveckan – flyttad till 2022
Det finns ett behov att utveckla och anpassa ett digitalt programsystem för
Almedalsveckans officiella program, programmet som är själen i demokrativeckan. Ett nytt
programsystem innebär ökad användarvänlighet och bidrar med tekniska hjälpmedel som
underlättar för besökarnas orientering i Almedalsveckans officiella program. Med en bättre
teknisk lösning kan behovet av trycksaker minska, för att på sikt helt försvinna, vilket ger
en positiv miljöpåverkan. Investeringsutgiften uppgår till 2,0 mnkr fördelat på 2020 och
2022.
Extern webb bibliotek - justerad 2021
Bibliotekens nuvarande webbplats saknar väsentlig funktionalitet och är tekniskt
undermålig. En förstudie pågår därefter behöver en kravspecifikation tas fram. En ny
webbplats kan i nästa steg antingen köpas in i form av en modul (exempelvis Arena från
Axiell) eller utformas med stöd av extern och intern It och kommunikation. För 2021 finns
i plan upptaget 0,4 mnkr behovet beräknas nu till 0,5 mnkr.
E-arkiv – enligt plan
En utredning pågår kring införande av E-arkiv. Ett införande kommer kräva ett nytt
systemstöd men även anpassningar av regionens övriga verksamhetssystem. Utredningen
har ännu inte klargjort hela kostnadsbilden eller vad som ska investeras i alternativt köpas
som tjänst. Ett införande av E-arkiv är en lång process med behov av såväl hårdvara,
projektledning, utbildningsinsatser mm. Förvaltningen uppskattar investeringsbehovet till
5,0 mnkr år 2021 men behöver återkomma med ytterligare beskrivning av projektet som
helhet.
Investering i systemstöd för upphandling- ny 2021
Motiv – systemstöd som gör att Region Gotland kan hantera inköpsarbetet på ett samlat
och effektivt sätt. Inköpssystemet kan omfatta tex hantering av upphandlingsplaner och
uppföljning, beslutsstöd, prioriteringar, analyser, uttag av statistik baserad på mätetal mm.
Dessa arbetsuppgifter görs idag till största delen i excel. Detta leder till en manuell
hantering som är resurskrävande för såväl berörda inom förvaltningarna som för
upphandlingsstödsenheten. Visst systemstöd finns för att hantera olika arbetsuppgifter
såsom analyser och statistikuttag. Dessa är bra men en analys av system bör göras för att
säkerställa att samtliga behov tillgodoses, det på ett ensat sätt i ett eller möjligen ett fåtal
system. Vidare är underlagen från system och manuell hantering mycket svåra att
överblicka och dra slutsatser från, vilket i sin tur bidrar till kortsiktighet och ett undermåligt
instrument för beslut och långsiktig utveckling inom inköp för hela Region Gotland.
Finansiering av driftkonsekvenser – en förstudie med bland annat behovsanalys och
omvärldsanalys behöver göras för att ge underlag för finansiering.
Effektivisering/besparing – investeringen ska ge regionen ett samlat modernt och effektivt
inköpssystem som ger underlag dels för effektivt inköpsarbete, dels för att överblicka
omfattningen av arbetet och möjligheter till effektiviseringar såsom tex samordnade
upphandlingar, sänkta inköpskostnader, ökad avtalstrohet etc. Andra system som används
för olika delar av inköp idag kan komma att ersättas och istället samlas funktionaliteten i ett
inköpssystem. TendSign kommer inte att ersättas av detta system då det är ett system för
externa intressenter.
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Tabell 7: Förslag till IT-investeringar 2021-2025 (tkr)

Reinvestering av IT infrastruktur
PC som tjänst
Teknisk plattform IT
Windows server inkl cal
Trådlösa nät
Trådlösa nät – äldreboenden
Avvikelsehanteringssystem
Programsystem Almedalsveckan
Extern Web- bibliotek – förstudie
E-arkiv
Systemstöd upphandling

TOTALT
4.3

2021

2021

enligt
budget

förslag till
ändring

3 000
10 000
2 000
1 000
1 500
1 000
1 000
400
5 000
24 900

2022
3 000
10 000
2 500
4 000
1 500

-1 000
-1 000
100
3 000
1 100

2023

2024

2025

3 000 3 000 3 000
10 000 10 000 10 000
2 500 2 500 2 000
1 500

1 500

1 000

17 000 17 000

16 000

1 000
1 000

23 000

Lokaler, byggnads- och anlägginvesteringar

Ombyggnationer kök
Regionstyrelseförvaltningen har sedan tidigare fått i uppdrag av regionstyrelsen att öka
kvaliteten på hela måltidsupplevelsen. Detta ska ske bland annat genom sänkta
varmhållningstider och ökad andel matlagning från grunden, liksom matlagning närmare
gästen. Uppdraget i kombination med säkerställande av medarbetarnas arbetsmiljö gör att
investeringar i kökslokalerna fortsatt krävs.
Pågående översyn av måltidsverksamhetens organisation och lokalisering i kombination
med andra projekt i effektiviseringsprogrammet (t.ex. skolorganisation och
konkurrensutsättning av särskilda boenden) kommer framåt att få en avgörande betydelse
för vilka investeringar som ska göras. Tillsvidare arbetar avdelningen utifrån tilldelat och
ovan beskrivna uppdrag.

Nedan föreslagna investeringar baseras på uppdaterade beräkningar tillsammans med
teknikförvaltningen. Berörda förvaltningar är sedan tidigare informerade om byggplanerna
och ytterligare avstämning har gjorts med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen löpande,
senast i augusti 2020. I prioriteringarna har stor vikt lagts vid en helhetsbedömning och god
planering för framtiden. I föreliggande förslag har ett antal objekt senarelagts mot
bakgrund av uppdraget att hålla nere investeringsvolymen 2021-2022. Dock är det av bland
annat arbetsmiljöskäl inte möjligt att senarelägga samtliga objekt.
Fole skolas kök – enligt plan
Upptagna medel för ombyggnation av Fole skolas kök ligger kvar enligt tidigare plan. Om
köket fortsatt ska vara ett tillagningskök krävs stora förbättringar. Om köket ska vara
mottagningskök kommer investeringen att minska. Dock är det i dagsläget oklart vilket
vägvalet blir framåt. Medel för förstudie har tagits bort utifrån gällande lagstiftning och har
i stället upptagits som ett äskande i driftbudgeten. Beräknad investering 3,0 mnkr år 2022.
Endre skolas kök – flyttat från 2022 till 2023
Upptagna medel för ombyggnation av Endre har flyttats ett år framåt i förhållande till
gällande plan. Beräknad investering 2,2 mnkr 2023.
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Högbyskolan – justerad 2021
En uppräkning av utgiften för ombyggnation av Högbyskolans kök har gjorts av
teknikförvaltningen. Köket i Högbyskolan är, som tidigare beskrivet, planerat att byggas
om för att säkerställa en god arbetsmiljö och säker mathantering men även för att kunna
hantera måltider som i dag produceras på Hemse vårdcentrum. En upprustning här
beräknas också ge möjlighet till lägre driftkostnader framåt. Den beräknade utgiften uppgår
idag till 12,5 mnkr vilket är 4,9 mnkr mer än tidigare beräknat.
Mottagningskök generellt – justerad och flyttad till 2022
Till skillnad från strategisk plan 2020-2023, förslås nu att beloppen för mottagningsköken i
Lärbro skola och Vänge skola justeras och i stället hanteras i en generell post för
mottagningskök. Upptaget belopp för skolorna uppgick i plan för 2021 till 2,6 mnkr och nu
föreslås i stället 1,0 mnkr till mottagningskök men investeringen flyttas till 2022.
Havdhems skolas kök – flyttas från 2022 till 2023
Ombyggnation av Havdhem skolas kök föreslås genomföras men förskjuts ett år framåt
mot tidigare plan. I plan 2023 upptas 2,9 mnkr.
Öja skolas kök – flyttas från 2023 till 2024
Ombyggnation av Öja skolas kök föreslås genomföras men förskjuts ett år framåt mot
tidigare plan. I plan 2024 upptas 1,5 mnkr.
Stånga skolas kök – flyttas från 2023 till 2024
Ombyggnation av Stånga skolas kök föreslås genomföras men förskjuts ett år framåt mot
tidigare plan. I plan 2024 upptas 2,0 mnkr.
Café Korpen – enligt plan
Tidigare föreslagen ombyggnation av Café Korpen beräknas nu till 2,0 mnkr år 2023.
Fårösunds kök - ny
Regionstyrelsen har beslutat (RS 2019/594) att finansiera och beställa en förstudie hos
teknikförvaltningens projektavdelning för projektering av ombyggnation av skolköket i
Fårösundsskolan, från mottagningskök till tillagningskök. Med förstudien som grund
planeras för avveckling av tillagningsköket i Strandgården, med målet att fastigheterna,
Bunge Stux 1:66 och 1:67 därefter kan försäljas. Utgiften för ombyggnationen uppskattas
till 3,0 mnkr. Medel för förstudien har upptagits som ett äskande i driftbudgeten.
Tabell 8: Förslag till lokal, byggnads- och anläggningsinvesteringar (tkr)

Fole skolas kök
Endre skolas kök
Högbyskolans kök
Mottagningskök (Lärbro, Vänge)
Havdhem skolas kök
Öja skola kök
Stånga skola kök
Café Korpen
Fårösundsskolans kök

TOTALT

2021

2021

enligt
budget

förslag till
förändring

300

-300

7 600
2 650

4 900
-2 650

2022

2023

2024

2025

3 000
2 200
1 000
2 900
1 500
2 000
2 000

10 550

1 950

3 000
7 000

7 100

3 500
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Övriga investeringar utöver pott

Landsbygdsutveckling – enligt plan
I budget 2018 fick förvaltningen investeringsmedel för landsbygdsutveckling med 2,0 mnkr
årligen under perioden 2018-2020. I planen ligger numera 2,0 mnkr årligen.

Mobil biblioteksverksamhet (bokbuss) – justerad
Nuvarande bokbuss börjar närma sig tio år och allt oftare krävs service och reparationer
som gör att den blir allt dyrare i drift. Samtidigt sker ett arbete inom projektet Stärkta
bibliotek där avdelningen genomför en förstudie kring hur framtidens mobila verksamhet
kan se ut där även projektet Boken Kommer ses över vad gäller hur det kan inkluderas
inom befintlig ram. Inom ramen för projektet har givits möjlighet att finansiera delar av
den mobila verksamheten. Utifrån detta kan upptaget belopp 3,5 mnkr enligt plan 2021 tas
bort och ersättas med ett lägre belopp 2025 om 1,5 mnkr. Vilken typ av fordon som
behövs arbetas fram under 2020. Viktiga aspekter är naturligtvis tillgänglighet, säkerhet och
miljövänligt. Fordonet ska vara anpassat till den verksamhet och utveckling som sker inom
biblioteksområdet.
Paternosterverk till varuförsörjningen – enligt plan 2021 och ny 2022 (ska överflyttas till TN)
Lokalerna som inhyser varuförsörjning och hjälpmedel är trångbodda och med fler
produktområden på väg in så måste alternativa lösningar på lagerutrymmesfrågan lösas om
alternativet flytt inte ska bli aktuellt. Paternosterverk/lagerautomat är ett vertikalt optimerat
lager på höjden. En lösning med paternosterverk skulle innebära att från dagens ca 300
kvm plocklager få plats med samma mängd lager på 20 kvm med höjd på 5-6 meter. År
2021 upptas 1,4 mnkr enligt plan och 2022 äskas 1,4 mnkr för ytterligare ett verk.
Två ismaskiner - ny 2023 och 2024
Nuvarande ismaskiner, i Visby såväl som Hemse, börjar närma sig sin maximala tekniska
ålder och därmed äskas medel för nya för år 2023 och 2024 med totalt 2,0 mnkr. Det är
stor belastning på de ishallar som Region Gotland driver, framför allt i Visby där det i det
närmaste är fullbelagt under säsongen. För att kunna säkerställa den service som förväntas
och som är rimlig, behöver ismaskinerna bytas ut. Under pågående säsong har incidenter
med ismaskinerna inträffat.
Tabell 9: Förslag till övriga investeringar 2021-2025 (tkr)

Landsbygdsutveckling
Mobil biblioteksverksamhet
Paternosterverk
Ismaskiner (2 st)

TOTALT
4.5

2021

2021

enligt
budget

förslag till
ökning

2 000
3 500
1 400

-3 500

6 900

-3 500

2022

2023

2024

2025

2 000

2 000

2 000

2 000
1 500

1 000
3 000

1 000
3 000

1 400
3 400

3 500

Exploateringsbudget

Hanteras i särskild ordning.

5 Politikerorganisationen – avseende RF och RS
Under begreppet politikerorganisationen redovisas anslagen för regionfullmäktige,
regionstyrelse, revision, valnämnd, överförmyndarnämnd samt patientnämnd. De fyra
sistnämnda lämnar in egna underlag till budgetberedningen. En besparing uppgående till
1% för politikerorganisationen blir 303 tkr.
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En fördelning per nämnd skulle se ut som följer:
Nämnd
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt

Budget 2020, tkr
3 288
13 782
3 764
90
7 529
1 847
30 300

Besparing 1%, tkr
33
138
38
1
75
18
303

Budgetposterna handlar i huvudsak om arvoden för politiska möten, ersättningar till
godemän, politiska sekreterare, revisionstjänster samt köp av kanslitjänster.
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Investeringsäskanden
2021-2025
Nämnd/Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Kategori av investering
1-5 se nedan

Projekttext

Prio
1,2

Investeringsbudget, brutto tkr

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2021 2022 2023 2024 2025

2021

2022

2023

2024

Avstämt

2025

Investeringar
1. Lokal, byggnad, anläggning
1. Lokal, byggnad, anläggning
1. Lokal, byggnad, anläggning
1. Lokal, byggnad, anläggning
1. Lokal, byggnad, anläggning
1. Lokal, byggnad, anläggning
1. Lokal, byggnad, anläggning
1. Lokal, byggnad, anläggning
1. Lokal, byggnad, anläggning

Ombyggnationer kök - Fole
Ombyggnationer kök - Endre
Ombyggnationer kök - Högby
Ombyggnationer kök - Havdhem
Ombyggnationer kök - Mottagning
Ombyggnationer kök - Öja
Ombyggnationer kök - Stånga
Ombyggnationer kök - Korpen
Ombyggnationer kök - Fårösund

1
1
1
1
1
1
1
1
1

5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar

PC som tjänst
Reinvesteringar IT-infrastruktur
Teknisk plattform
Trådlösa nät
Ersätta processverktyg (Flexite)
Trådlösa nät SOF - äldreboenden
Windows server inkl cal
Programsystem Almedalsveckan
Extern Webb Bibliotek (förstudie)
E-arkiv
Systemstöd upphandling

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4. Utöver pott
4. Utöver pott
4. Utöver pott
4. Utöver pott

Landsbygdsutveckling
Ismaskiner
Mobil biblioteksverksamhet
Paternosterverk Varuförsörjningen

1
1
1
1

5. Pott

Pott

Totalt investeringar

3 000

3 000
2 200
12 500
2 900
1 000
1 500
2 000
2 000
3 000

2 200
12 500
2 900
1 000
1 500
2 000
2 000
3 000
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
2 000 2 500 2 500 2 500 2 000
1 000 1 500 1 500 1 500 1 000
1 000
1 500
4 000
1 000
500
5 000
3 000
2 000

2 000

1 400

1 400

3 400

3 400

2 000
1 000

2 000
1 000

2 000
1 500

3 400

3 400

3 400

45 300 36 800 30 500 26 900 22 900

300
1 250

100

300
220
1 250
290
100

300

200
300

300
220
1 250
290
100
150
200
200
300

1 250

HYRA
HYRA
HYRA
HYRA
HYRA
HYRA
HYRA
HYRA
HYRA

50 000
15 000
11 500
6 500
1 000
1 500
4 000
1 000
500
5 000
3 000
0
10 000
2 000
1 500
2 800

1 075
323
215
108
0
161
0
0
54
538
323

3 225
968
699
376
108
323
430
108
108
1 075
645

5 375
1 613
1 236
699
215
323
860
215
108
1 075
645

7 525
2 258
1 774
1 021
215
323
860
215
108
1 075
645

9 675
2 903
2 258
1 290
215
323
860
215
108
1 075
645

Res.enhet
5 år
5 år
5 år
5 år
5 år
5 år
5 år
5 år
5 år
5 år

115
0
0
81

345
0
0
242

575
58
0
322

805
173
0
322

1 035
230
86
322

10 år
10 år
10 år
10 år

17 000

196

587

978

1 369

1 760

10 år

3 186

10 486

16 245

21 346

26 008

162 400 0

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 189

Strategisk plan och budget 2021-2023 –
regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/80

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Reviderat förslag till strategisk plan och budget 2021-2023 för regionstyrelseförvaltningen godkänns för vidare hantering vid budgetberedningen 2020.

Regionstyrelseförvaltningens underlag till strategisk plan och budget behandlades av
regionstyrelsen 2020-03-24 §68. Under våren har alla verksamhet påverkats av
Corona-pandemin varför regionens budgetberedning flyttades från maj till oktober.
Påverkan på förvaltningens verksamhet har varit stor och nämnderna har fått i uppdrag att revidera underlaget till strategisk plan och budget. Samtliga nämnder har i
samband med detta fått i uppdraget att beskriva hur en kostnadssänkning motsvarande 1% kan genomföras samt föreslå minskning av investeringsbudgeten. Detta
underlag ersätter tidigare underlag till strategisk plan och budget 2021-2023.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-13

5 (48)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/399
31 juli 2020

Martin Ekepil Ringelid

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2021-2023, Räddningstjänsten
Förslag till beslut

•

Reviderad Strategisk plan och budget 2021-2023 för räddningstjänsten godkänns.

Ärendebeskrivning

Med anledning av pandemin Covid-19 har beslut tagits om att skjuta fram
budgetberedningen till hösten. Därmed skjuts även dialogmötena mellan
regionledningen och nämndernas presidier och förvaltningsledningar fram.
För att budgetberedningen ska ha så aktuell information som möjligt som
ingångsvärde i arbetet behöver nämnderna inkomma med justerade strategiska
planer. Det innebär att de planer som lämnades in i april kan utgöra underlag för
nämnderna, men att budgetberedningen som underlag kommer att använda de
justerade planerna som lämnas in i september.
Processen avslutas med att nämndens budget för innevarande år kvitteras av
nämndordförande och förvaltningschef. Då fullmäktige beslutat om de ekonomiska
ramarna tar respektive nämnd fram verksamhetsplaner och beslutar om hur
budgeten ska fördelas inom sitt verksamhetsområde. Eventuellt justeras styrkorten i
samband med att nämnden beslutar om budgeten.
Bedömning

Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB
organisationen. Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal
till landsbygden. Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi
förändrat internutbildning och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av
sökande för personalkategorin räddningstjänstpersonal i beredskap.
Nytt handlingsprogram och operativa och förebyggande riktlinjer kommer under
2020 att arbetas fram och gå till Regionfullmäktige för beslut och därmed börja
gälla från och med 2021.
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Till detta kommer nya operativa riktlinjer att antas, riktlinjerna beskriver mer i detalj
det operativa arbete som räddningstjänsten bedriver för att leva upp till
handlingsprogrammet.
Därefter vet räddningstjänsten utifrån de politiska besluten, vilka krav, mål och
förväntningar som skall råda och kan därefter anpassa verksamhet och resurser
utifrån det givna uppdraget samt ambitionsnivån från politiken gällande
räddningstjänsten på Gotland.
Här bör man ha med sig i beaktande att verksamheten i och med denna skrivelse
lämnar budget för kommande år, vilket innebär att man bestämmer budget först och
sen beslutas det hur organisation/verksamhet ska se ut kommande 4 åren, vilken kan
komma att generera tilläggsäskanden alternativt förändringar i ram under 2021.
Revideringen av lagen om skydd mot olyckor och därmed antagande av nytt
handlingsprogram skall genomföras 2019-2020 inför året 2021 för framtida
handlingsprogram påbörjas arbetet efter sommaren 2020, men tidsperioden för
kommande handlingsprogram inväntas vad den reviderade lagen om skydd mot
olyckor kommer att ange.
Räddningstjänsten begär inte några äskanden i samband med strategisk plan och
budget 2021-2023.
Beslutsunderlag
Bilaga 1, Strategisk plan och budget 2021-2023

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
ekonomiostyrning@gotland.se
registrator-rs@gotland.se
senast den 17 september 2020, märkning ärendenummer RS 2020/7.
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1. Verksamhet
Räddningstjänsten ansvarar för utryckande- och förebyggande verksamhet. Den
utryckande verksamheten genomför ca: 800 uppdrag om året, där exempelvis en del av
uppdragen utförs åt sjukvården i form av i väntan på ambulans larm (IVPA).
1.1 Verksamhet och måluppfyllelse 2019

Utifrån Regionens verksamhetsplan och perspektiven Samhälle och Verksamhet så är
nämndens måluppfyllelse inom perspektivet Samhälle uppfyllt för räddningstjänstens delar.
Däremot uppnår nämnden inte måluppfyllelse när det gäller alla målområden inom
perspektivet Verksamhet, då räddningstjänsten inte har en ekonomi i balans. Årets
ekonomiska resultat 2019 för räddningstjänstens verksamhet under tekniska nämnden blev
minus 2,3 miljoner kr. Förutsättningarna för räddningstjänsten inför år 2019 var en
minskad budgetram med 200 000 kr och oförändrande operativa riktlinjer. De operativa
riktlinjerna är en bilaga till Region Gotlands handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Riktlinjerna beskriver mer i detalj det operativa arbete som räddningstjänsten bedriver för
att leva upp till handlingsprogrammet
Underskottet i verksamheten beror på att de fasta kostnaderna är högre underåret, än vad
som är budgeterat. Cirka 95 procent av räddningstjänstens ram går till Personalkostnad,
hyror, avskrivningar och drivmedel.
Räddningstjänstens förebyggande verksamhet, som under 2019 tillhörde Miljö-och
byggnämnden redovisade ett ekonomiskt överskott för 2019 med 200 000 kr. Detta till
följd av lägre personalkostnad på grund av en vakans.
En extra rekrytering av Räddningstjänstpersonal i beredskap med fokus på Hemsestationen
har genomförts under hösten 2019. Resultatet så här långt är 6 stycken nya brandmän till
Hemse. Detta är ett led av tagna beslut och förhoppningsvis blir det fler nya
räddningstjänstpersonal i beredskap under 2020. Detta leder till minskade
personalkostnader, då man idag har heltidsanställd personal för att klara bemanningen. Får
man istället in räddningstjänstpersonal i beredskap, kan man minska ner på antalet
heltidsanställda.

1.2

Verksamhet och Ekonomi 2020

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

Tekniska nämnden har inför år 2020 beslutat om en minskad ram med 700 000 kr för
räddningstjänsten. Räddningstjänstens årsbokslut 2017 visade på ett underskott på 2,7
miljoner kr, 2018 visade på ett underskott med 2,8 miljoner kr och årsbokslutet 2019 visade
på ett underskott på 2,3 miljoner kr.
Tekniska nämnden har tagit beslut om; Region Gotland bör aktivt arbeta för ett system där
medarbetare som arbetar i orter där Region Gotland har brandstationer också skall ingå i RIBberedskapen, framförallt i Hemse, Klintehamn och Slite i enlighet med befintligt uppdrag.(TN §171)
Som nämnts under 1.1, så har extra rekrytering av Räddningstjänstpersonal i beredskap
med fokus på Hemsestationen har genomförts under hösten 2019. Resultatet så här långt är

3 (10)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Strategisk plan & Budget

6 st nya brandmän till Hemse. Detta är ett led av ovan tagna beslut och förhoppningsvis
blir det fler nya räddningstjänstpersonal i beredskap under 2020. Detta leder till minskade
personalkostnader, då man idag har heltidsanställd personal för att klara bemanningen. Får
man istället in räddningstjänstpersonal i beredskap, kan man minska ner på antalet
heltidsanställda.
I övrigt finns det inte några andra beslut gällande förändringar för verksamheten 2020.
Sammantaget innebär detta att räddningstjänsten kan komma att få ett befarat underskott
med cirka tre miljoner kronor år 2020. Detta förutsatt att inga åtgärder / beslut genomförs
gällande sänkning av de fasta kostnaderna.
Nytt handlingsprogram och operativa riktlinjer kommer under 2020 att arbetas fram och gå
till Region Fullmäktige för beslut och därmed börja gälla från och med 2021.
Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl. riktlinjerna för Region Gotland
och dess räddningstjänst. I de operativa riktlinjerna uppdras till nämnden att inom ramen
för handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta om ändrade riktlinjer för den
operativa verksamheten
Riktlinjerna ska fungera som vägledning och styrning av räddningstjänstens uppdrag före,
under samt efter en olycka har inträffat med avseende på det operativa arbetet.
Räddningstjänstens operativa arbete styrs enligt LSO. Räddningstjänstens
handlingsprogram enligt LSO sammanfattar de identifierade riskområdena för Region
Gotland och den operativa verksamheten ska anpassas utifrån dessa.
Handlingsprogrammet upprättas för varje mandatperiod och är aktuellt i fyra år. De
operativa riktlinjerna följer handlingsprogrammet och dess mandatperiod men kan vid
behov omarbetas varje år. Syftet är att kunna agera proaktivt och följa samhällsutvecklingen
även under kortare tid än fyra år.

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer ges föreskriftsrätt att styra
kommunernas / regionernas utökade kravbild, exakt kostnad kan inte kvantifieras innan
MSB presenterat föreskrifternas innehåll. Riksdagen förväntades fatta beslut om ny
lagstiftning tidig höst 2019 , det har inte skett ännu och ikraftträdande av ny lagstiftning
och utökad statlig reglering förväntas införas tidigast halvårsskiftet 2020 alternativt
årsskiftet 2020/21.
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2. Verksamhet, uppdrag och resurser för 2021-2023
Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen.
Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden.
Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning
och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin
räddningstjänstpersonal i beredskap.
Revideringen av lagen om skydd mot olyckor och därmed antagande av nytt
handlingsprogram skall genomföras 2019-2020 inför åren 2021-2024.
Till detta kommer nya operativa riktlinjer att antas, riktlinjerna beskriver mer i detalj det
operativa arbete som räddningstjänsten bedriver för att leva upp till handlingsprogrammet.
Därefter vet räddningstjänsten utifrån de politiska besluten, vilka krav, mål och
förväntningar som skall råda och kan därefter anpassa verksamhet och resurser utifrån det
givna uppdraget samt ambitionsnivån från politiken gällande räddningstjänsten på Gotland.
Här bör man ha med sig i beaktande att verksamheten i och med denna skrivelse lämnar
budget för kommande år, vilket innebär att man bestämmer budget först och sen beslutas
det hur organisation / verksamhet ska se ut kommande 4 åren, vilken kan komma att
generera tilläggsäskanden alternativt förändringar i ram under 2021/2022, beroende på hur
resurser samt behov behöver se ut, i och med det nya handlingsprogrammet.
2.1 Kompetensutveckling

Under året fick förvaltningen 1 100 000 kronor i extra satsning till bristyrken. I den
satsningen ligger bland annat brandingenjörer. De satsningar som har gjorts under de
senaste åren påverkar möjligheten att rekrytera nya medarbetare till mer konkurrenskraftig
lön, vilket bidrar till att behålla befintlig personal långsiktigt. Trots årets satsning finns det
ett fortsatt behov då lönerna fortfarande ligger efter i jämförelse med rikets nivå för 2018.
Inför 2020 års löneöversyn har förvaltningen fått en betydligt lägre summa till bristyrken
jämfört med behovet vilket kommer att bidra till att det kommer att ta längre tid att åtgärda
bristerna.
När det gäller brandmännen så är dem ännu inte en identifierad grupp som bristyrke men
vi ser att det är en svårrekryterad grupp. Vi har även problem med att kunna erbjuda
marknadsmässiga löner då våra brandmän ligger 3-4 000 kronor under snittet i riket.
2.2 Rekrytering

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

Räddningstjänsten har under generellt under lång tid haft svårt att rekrytera personal till
landsbygden. Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat
internutbildning och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för
personalkategorin räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

3. Driftbudget 2021-2023
Driftbudgeten för räddningstjänstens verksamheter uppgår i förslaget för 2021 till totalt 54
516 tkr netto.
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I nedan tabell visas förutsättningarna 2020
Utryckand
e
52 148

Budget 2019

Förebyggande Summa
2 067

54 215

Förändringar inför 2020
Personalkostnadskompensation 2020, RF §

969

0

969

Kompensation höjda internhyror, RF §

32

0

32

-700

0

-700

52 449

2 067

54 516

Besparing, TN § 175
Summa

I nedanstående tabell redovisas utfall och budget för 2019 samt budget för 2020. En fiktiv
budget lämnas för 2021, då organisation och verksamhet inte är kända vid inlämning av
denna skrivelse, utgångspunkten är det handlingsprogram som idag åligger
räddningstjänsten samt att nettokostnadsbudgeten har sänkts med 1 procent utifrån beslut
att sänka målnivån, med anledning av det ansträngda läget för Region Gotland.
Text

Budget 2019,
tkr

Utfall, 2019
tkr

Avvikelse,
2019 tkr

Budget
2020, tkr

Budget
2021, tkr

Intäkter

2 391

3 262

871

6 073

6 073

Driftkostnader

56 606

59 638

- 3 032

60 589

60 044

Netto

-54 215

-56 376

- 2 161

-54 516

- 53 971

Kommentar
Projektet med att klargöra den politiska styrningen för räddningstjänsten, har resulterat att
räddningstjänsten samlas under regionstyrelsen från 1 januari 2020. Detta kommer ej att
påverka ekonomin för räddningstjänsten, utan handlar mer om att skapa en bättre
beslutsprocess samt tydligare styrning. Däremot ändras förutsättningarna för Tekniska
nämnden som inte ansvarar för räddningstjänstens ekonomi längre och därmed inte
belastas för det eventuella underskott liknande år 2017- 2019 som förväntas uppstå.

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

Förändring i beredskap eller geografisk täckning kräver omarbetning av
Handlingsprogrammet för nytt beslut i Regionfullmäktige hösten 2020. Normalt omarbetas
Handlingsprogrammet vart 4:e år. Nuvarande period har förlängts med 1 år efter beslut i RF.
Antagande av nytt handlingsprogram skall genomföras 2021 inför åren 2022 och framåt..
Budget 2021
Räddningstjänsten ekonomiska resultat de senaste åren har visat på underskott, inför 2021
har beslut tagits att nettokostnadsbudgeten skall sänkas med 1 procent. Räddningstjänsten
har idag sin egen budgetram under regionstyrelsen, vilket gör att minskningen med 1 procent
går direkt emot verksamhetens nettobudget och inte Regionstyrelsens nettobudget.
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För räddningstjänsten innebär 1 procents sänkning av nettobudgeten att verksamheten
ekonomiska ram minskar med 545 tkr. Räddningstjänsten har i uppdrag från regionstyrelsen
(RS§181), att omgående utveckla RIB-organisationen i Slite med omnejd så att den möjliga
besparingen om 3,2 miljoner kr kan nås tidigast under andra delen av halvåret 2021.

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

Budget 2022- 2023
Vid framtagande av nytt handlingsprogram för år 2022 och framåt, behöver man ta med i
beaktande räddningstjänstens nettobudget (ram) och därmed antigen styra/anpassa
handlingsprogrammet och de operativa riktlinjerna utifrån rådande ekonomiska läge,
alternativt utifrån idag önskad ambitionsnivå eller ökad ambitionsnivå, då krävs en större
nettobudget (ram) för räddningstjänsten.
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3.1 Ekonomiska förutsättningar för räddningstjänstens verksamheter

3.2 Kompensation för externa avtal
Enligt anvisningarna medges kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär
kostnadsökningar. För följande externa avtal beräknas indexhöjningar som innebär
kostnadsökningar, vilket följaktningsvis räddningstjänsten skall få kompensation för.
Avtal
Storstockholms brandförsvarsförbund

Kostnad 2020, tkr
Kompensation, tkr
1 150

31

Total kompensation

31

4. Investeringsförslag med motiveringar 2021-2025
I nedanstående tabell redovisas räddningstjänstens investeringsförslag under planperioden.
Räddningstjänsten har en beslutad investeringsram på 6 miljoner kr per år.

Kategori av investering

Driftkonsekvens,
(kapitalkostnader + övr.
kostnader) tkr

Investeringsbudget, brutto tkr

2021 2022

2023

2024 2025

2021 2022 2023 2024 2025

Investeringar
Brand- o
räddningsmateriel

1500 2500 2500 1500

8000

152

405

658

810

810

Lokalanpassning projekt
friska brandmän

1500

2000

76

76

93

93

93

Släckbilar

3000 3000 3000 4500

16500

121

243

363

545

545

33

33

33

Lokalanpassningar (
Klintehamn)

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

Totalt

500

500

500

6000 6000 6000 6000 6000 30000

349

724 1147 1481 1481

Kommentar
Om nämnden följer denna investeringsplan 2020 så medför det ökade kapitalkostnader. I
enlighet med beslut i regionfullmäktige (RF §135) som gäller från och med 2018, utgår
ingen kompensation i ram för kapitalkostnader gällande investeringar. Räddningstjänsten
har idag en kapitalkostnad på ca 3 400 000 kr och har en beslutat budgetram i samband
med ovan tagna beslut på ca 4 050 000 kr. Framtida investeringar ryms inom
kapitalkostnadsram, dels genom detta utrymme samt att äldre investeringar blir avskrivna
succesivt under åren.
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Med anledning av beslut om förändrad målnivå för de finansiella målen för 2021
samt den osäkra ekonomiska situationen uppmanas alla nämnder att revidera
nuvarande investeringsplan och utgå från en halvering av nivåerna, framförallt för
de två kommande åren.
4.1 Konsekvenser vid halverad investeringsbudget 2021-2023.

En upphandling av en släckbil pågår, leverans beräknas vid årsskiftet 21-22.Här räknar vi
med att överföra pengar från 2020, det här fordonet är ett måste då ett av våra fordon är 35
år och saknar bilbälten.
När det gäller brand och räddningsmateriel så är det två saker som får stora konsekvenser.

Om utbytet av de gamla Rakel terminaler, till de nya Rakel terminaler inte kan
genomföras. Konsekvensen av det kan bli att vi inte kan bistå samhället med

kommunikation vid större el och teleavbrott, vi får också problem vid stora och långvariga
skogsbränder.

Om utbytet av brand och räddningsmateriel (utbyte av vår
andningsskyddsmateriel) inte kan genomföras. Konsekvensen blir på arbetsmiljösidan
där vi framförallt behöver lättare materiel, dels för att det ger bättre arbetsmiljö samt
breddar möjligheten att rekrytera fler brandmän.

När det gäller utbyte av fordon ,så kommer vagnparken blir allt äldre, vi har många
fordon över 20-årssträcket. Konsekvensen kommer att bli ökade driftkostnader på
reparationer och arbetsmiljöproblem med ålderstigna fordon.
4.2 Brand- och räddningsmateriel (prioritet 1)

För materielanskaffning upptas totalt 8 000 000 kr under planperioden. Syftet med
investeringen är att följa utvecklingen och förnya utrangerat materiel. En större satsning på
utbyte av andningsskydd och radio planeras 2022-2023
Avskrivningstid 10 år.
4.3 Släckbilar (prioritet 1)

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

Målsättningen är att stora släckbilar skall ”leva” i max 25 år, varav de första 5-10 åren på
heltidsstyrkan i Visby, därefter omfördelas till RIB-stationerna. Där skall de finnas upp till
ca 20 års ålder för att slutligen placeras på brandvärnen de sista åren. De framskjutna
enheterna beräknas klara ca 15 år. För att klara omsättningen av de stora fordonen behöver
räddningstjänsten i god tid få beställa stora fordon eftersom det tar ca 1-2 år från
beställning till leverans. Begagnatmarknaden för dessa specialfordon är mycket begränsad,
varför det är nödvändigt att planera för nyanskaffning. Nästa tillfälle enligt fordonsplan är
åren 2020-2024. Avskrivningstid är 25 år.
4.4 Lokalanpassning Visby (prioritet 2)

Lokalanpassningsbudgeten som ligger i budget 2021 är ett led i ett projekt som finns i hela
riket som heter friska brandmän. Efter forskning så har man sett att brandmän har en
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utökad risk för framförallt prostatacancer, men även cancer i allmänhet. Det forskningen
säger är att man skall bygga om brandstationer så att det finns en ren sida och en smutsig
när man tar hand om kontaminerad utrustning. I dag är det så att efter insats med rök och
brand så skall kläder tas av och läggas i säckar som personalen sedan direkt lägger i
tvättmaskin när man kommer tillbaka till stationerna. Visby stationen är inte anpassad för
att sköta verksamheten enligt friska brandmänkonceptet. Avskrivningstid är 20 år.
4.5 Lokalanpassning Klintehamn (prioritet 3)

Lokalanpassningsbudgeten som ligger i budget 2022 är en renovering vad det gäller
omklädningsmöjligheter och nyproduktion av en mindre samlingsrum inom befintlig
byggnad på brandstationen i Klintehamn.

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

5. Uppdrag
Regionstyrelsen har givna uppdrag som redovisas i regionsstyrelseförvaltningens strategiska
plan och budget 2021-2023.
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Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 190

Strategisk plan och budget 2021-2023 räddningstjänsten

RS 2020/399

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Reviderad Strategisk plan och budget 2021-2023 för räddningstjänsten godkänns
för vidare hantering i budgetberedningen 2020.

Med anledning av pandemin Covid-19 har beslut tagits om att skjuta fram
budgetberedningen till hösten. Därmed skjuts även dialogmötena mellan
regionledningen och nämndernas presidier och förvaltningsledningar fram.
För att budgetberedningen ska ha så aktuell information som möjligt som
ingångsvärde i arbetet behöver nämnderna inkomma med justerade strategiska
planer. Det innebär att de planer som lämnades in i april kan utgöra underlag för
nämnderna, men att budgetberedningen som underlag kommer att använda de
justerade planerna som lämnas in i september.
Processen avslutas med att nämndens budget för innevarande år kvitteras av
nämndordförande och förvaltningschef. Då fullmäktige beslutat om de ekonomiska
ramarna tar respektive nämnd fram verksamhetsplaner och beslutar om hur budgeten
ska fördelas inom sitt verksamhetsområde. Eventuellt justeras styrkorten i samband
med att nämnden beslutar om budgeten.
Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen. Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till
landsbygden. Detta är ett problem som delas med övriga riket. Trots förändrad
internutbildning och rekryteringsförfarande, ser förvaltningen ingen större ökning av
sökande för personalkategorin räddningstjänstpersonal i beredskap.
Nytt handlingsprogram och operativa och förebyggande riktlinjer kommer under
2021 att arbetas fram och gå till Regionfullmäktige för beslut och därmed börja gälla
från och med 2022. Till detta kommer nya operativa riktlinjer att antas, riktlinjerna
beskriver mer i detalj det operativa arbete som räddningstjänsten bedriver för att leva
upp till handlingsprogrammet. Därefter vet räddningstjänsten utifrån de politiska
besluten, vilka krav, mål och förväntningar som skall råda och kan därefter anpassa
verksamhet och resurser utifrån det givna uppdraget samt ambitionsnivån från
politiken gällande räddningstjänsten på Gotland.
forts

6 (48)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 190 forts
RS 2020/399

Här bör man ha med sig i beaktande att verksamheten i och med denna skrivelse
lämnar budget för kommande år, vilket innebär att man bestämmer budget först och
sen beslutas det hur organisation/verksamhet ska se ut kommande 4 åren, vilken kan
komma att generera tilläggsäskanden alternativt förändringar i ram under 2021.
Revideringen av lagen om skydd mot olyckor och därmed antagande av nytt
handlingsprogram skall genomföras 2019-2020 inför året 2021 för framtida
handlingsprogram påbörjas arbetet efter sommaren 2020, men tidsperioden för
kommande handlingsprogram inväntas vad den reviderade lagen om skydd mot
olyckor kommer att ange.
Räddningstjänsten begär inte några äskanden i samband med strategisk plan och
budget 2021-2023.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Martin Ekepil Ringelid, ekonomichef, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår några språkliga korrigeringar i underlaget. Arbetsutskottet
godkänner strategisk plan och budget för räddningstjänsten med föreslagna
ändringar.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-07-31
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1134
12 augusti 2020

Anna Malm

Regionstyrelsen

Sammanträdesplan för 2021
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesplan 2021 för
regionstyrelsen och regionfullmäktige fastställs.

Sammanfattning

Följande förändringar föreslås, i jämförelse med plan för föregående år. Kultur- och
fritidsberedningen (KFB) läggs in i sammanträdesplanen med förslag till följande
sammanträdestider: 4 februari, 17 maj, 15 september, 4 november.
Förslag till sammanträdesplan har tagits fram i samarbete med kansli och
ekonomiavdelningen. Hänsyn har tagits till SKR:s sammanträden och beredningar.
Sammanträdesplanen har föredragits för regiondirektören och regionstyrelsens
ordförande.
Beslutsunderlag

Sammanträdesplan för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2021
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Nämnderna
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Sammanträdesplan 2021
Deadline

Arbetsutskottet
Smtr
Tryckdag

Dag

Regionstyrelsen
Smtr
Tryckdag

Dag

Smtr

Regionfullmäktige
Kallelse Kungörelse

Dag

21 dec

AU 1

8 jan

14 jan

RS 1

21 jan

27 jan

RF 1

10 feb

13 feb

22 feb

20 jan
21 jan
26 jan

REGU
KFB
AU 2

28 jan
29 jan
4 feb

3 feb
4 feb
10 feb

RS 2

18 feb

24 feb

RF 2

17 mar

20 mar

29 mar

24 feb

AU 3

4 mar

10 mar

RS 3

18 mar

24 mar

RF 3

14 arp

17 apr

26 apr

Årsredovisning

20 mar
2 apr

REGU
AU 4

2 apr
9 apr

31 mar
14 apr

RS 4

23 apr

28 apr

22 apr
28 apr
3 maj

AU 5A
AU 5B
KFB

28 apr
7 maj
12 maj

3-5, 7 maj
11 maj
17 maj

RF 4

9 jun

12 jun

21 jun

Budget

19 maj
20 maj

REGU
AU 6

27 maj
28 maj

2 jun
3 jun

6 aug

AU 7

12 aug

25 aug
31 aug
1 sep

REGU
AU 8
KFB

17 sep
27 sep

Budgetberedning

RS 5
20 maj

26 maj

RS 6

10 jun

16 jun

18 aug

RS 7

26 aug

1 sep

RF 5

8 sep

11 sep

20-sep

2 sep
8 sep
9 sep

8 sep
14 sep
15 sep

RS 8
24 sep

29 sep

RF 6

13 okt

16 okt

25 okt

AU 9A
AU 9B

27 sep
7 okt

4-5, 7 okt
13 okt

21 okt

27 okt

RF 7

10 nov

13 nov

22 nov

21 okt
27 okt
28 okt

KFB
Regu
AU 10

29 okt
3 nov
4 nov

4 nov
9 nov
10 nov

RS 10
18 nov

24 nov

RF 8

1 dec

4 dec

13 dec

17 nov

AU 11

26 nov

1 dec

RS 11

9 dec

15 dec

RF 1

(budgetavstämning)

RS 9

2022

Budgetavstämning

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 191

Sammanträdesplan för regionstyrelsen och
regionfullmäktige 2021

RS 2020/1134

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Regionstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesplan 2021 för regionstyrelsen och regionfullmäktige fastställs.

Följande förändringar föreslås, i jämförelse med plan för föregående år. Kultur- och
fritidsberedningen (KFB) läggs in i sammanträdesplanen med förslag till följande
sammanträdestider: 4 februari, 17 maj, 15 september, 4 november.
Förslag till sammanträdesplan har tagits fram i samarbete med kansli och ekonomiavdelningen. Hänsyn har tagits till SKR:s sammanträden och beredningar.
Sammanträdesplanen har föredragits för regiondirektören och regionstyrelsens
ordförande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-12
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/845
6 juli 2020

Åsa Högberg, Nanna Sörling

Regionstyrelsen

Utmaning inköpsfunktion
Förslag till beslut

Utmaningen avslås med hänvisning till nedanstående motivering.



Sammanfattning

Regionstyrelsen har fått en utmaning från Zango AB som är ett upphandlings- och
affärsutvecklingsföretag. Zango sköter sedan ett år tillbaka inköpsfunktionen i två
kommuner.
Zango AB vill utmana regionens totala inköpsfunktion. Argumenten som framförs
är:
-att regionen kan fokusera på att bedriva välfärdsverksamhet
-att en extern aktör är mer professionell och bättre på att förhandla och följa upp
avtal
-att säkra tillgången på professionella upphandlare för samtliga verksamheter
När en utmaning inkommer till regionen ska den aktuella nämnden skyndsamt pröva
frågan om upphandling i enhetlighet med intentionerna i utmaningen. Som grund till
prövningen ligger de lagar, mål och annat som styr och reglerar den verksamhet som
utmanas. Utmaningen måste vara definierbar och kunna avgränsas från den övriga
verksamheten.
Ärendebeskrivning

Zango har i sin utmaning beskrivit att de utmanar Region Gotlands hela
inköpsorganisation. I dagsläget kan det inte sägas att det finns en definierad
inköpsorganisation i regionen utan att den består av ett antal olika delar. Vad som
eventuellt skulle ingå i en outsourcing behöver utredas separat innan en upphandling
kan genomföras.
Den centrala upphandlingsstödsenheten ansvarar för regionövergripande1 och
samordnade2 upphandlingar. Vidare stödjer enheten förvaltningarna i genomförandet
av deras nämndspecifika upphandlingar. I enheten ligger även ansvaret för det
strategiska upphandlingsarbetet. I detta ingår samverkan med externa intressenter
och omvärldsanalys, att säkerställa det interna inköpsarbetet, säkerställa effektiva
1
2

Regionövergripande upphandlingar omfattar inköp för samtliga förvaltningar.
Samordnade upphandlingar omfattar inköp för fler än en förvaltning, men inte samtliga.
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processer, arbetssätt och stöd avseende planering, genomförande och uppföljning av
inköp och avtal samt arbeta för god intern styrning och kontroll. Enheten ansvarar
för all utbildning inom upphandlingsområdet, till chefer och behöriga beställare samt
vid behov även till övrig verksamhet. Enheten ansvarar också för att samverka med
förvaltningarna genom det operativa upphandlingsrådet där upphandlingschefen är
ordförande och sammankallande. Upphandlingsarbetet styrs av lagarna om offentlig
upphandling samt av annan lagstiftning beroende på vad som upphandlas.
Varuförsörjningen är en annan del av inköpsorganisationen. Där köps många
lagervaror in som sedan avropas av verksamheterna. Under pandemin har det blivit
tydligt vilken betydelse varuförsörjningen har i anskaffningen och lagringen av
skyddsmaterial som sedan används av förvaltningarna. Varuförsörjningen är tätt
sammankopplad med hjälpmedelscentralen som styrs av särskilda regelverk.
Förvaltningarna har inköpssamordnare som har uppdrag att hålla ihop inköpsarbetet
på respektive förvaltning, vara specialist och bollplank samt ta fram och följa upp
upphandlingsplaner. Alla inköpssamordnare samarbetar med den centrala
upphandlingsstödsenheten och deltar i det operativa inköpsrådet. Det finns också
upphandlare som är anställda direkt i teknikförvaltningen, alltså utanför den centrala
upphandlingsstödsenheten.
För att det strategiska upphandlingsarbetet ska vara framgångsrikt behövs ett nära
samarbete med regiondirektör, ekonomidirektör och koncernledningsgruppen. Även
regionstyrelsen och näringslivet är viktiga parter i diskussionerna kring strategierna.
Region Gotlands inköpsarbete behöver vara nära sammankopplat med den centrala
styrningen och verksamhetsutvecklingen för att kunna bidra till goda inköp. Med det
är det svårt att lägga ut arbetet på en extern funktion. Bemanningssituationen på
upphandlingsstödsenheten är sådan att tiden för det strategiska arbetet är kraftigt
begränsad. Ett antal utvecklingsåtgärder har trots det gjorts de senaste åren utifrån
den utredning som Affärskoncept gjorde 2014 och 2015. En avtalscontrollertjänst är
inrättad, inköpssamordnare är inrättade på varje förvaltning, det operativa
inköpsrådets roll har tydliggjorts, en egen upphandlingsenhet med upphandlingschef
är skapad mm.
Under det senaste halvåret har ett omfattande utvecklingsarbete inletts inom
upphandling och inköp i regionen. Detta med målsättningen att säkerställa ett
effektivt, regelmässigt och kvalitativt inköpsarbete för Region Gotland. I och med
inrättandet av upphandlingschef med större mandat och totalansvar för enheten så är
ett verksamhetsutvecklingsarbete igångsatt med inriktning på att förtydliga, samordna
och utveckla upphandlingsarbetet i regionen. Detta har hittills resulterat i att en
modell för styrning och ledning av inköp utarbetats. Vidare har samtliga delar i det
strategiska arbetet planerats och vidareutveckling pågår. Utifrån budgetbeslutet i
november 2019 om effektiviseringsprogrammet har projekt Sänkta inköpskostnader
startats. Det drivs från upphandlingsstödsenheten tillsammans med
varuförsörjningen och i dialog med berörda parter inom regionens verksamheter. Det
är också tydligt i samband med Covid-19-pandemin att strukturer och kunskap om
regelverk och tillvägagångssätt kring upphandling behöver förstärkas i regionen.
Oavsett driftsform av inköpsorganisation kommer en beställarroll med strategiskt
ansvar, god kompetens och förankring att behöva finnas i Region Gotlands egen
organisation.
Inköp behöver vara en naturlig samarbetspartner i såväl det ordinarie arbetet som i
händelse av kriser eller incidenter. Det operativa upphandlingsarbetet har setts över
för att gå från utförande av upphandlingar på beställning till att enheten tillsammans
med berörda parter på förvaltningarna får ett långsiktigt helhetsperspektiv och att
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inköp blir ett bidrag till måluppfyllelse i regionen. Detta omfattar hela cykeln, från
behov och önskad effekt, genomförande av inköpet till att professionellt följa upp
affären och lära inför kommande inköp.
Om prövningen avser hela inköpsorganisationen i regionen krävs beslut i
regionfullmäktige då en del av verksamheten tillhör andra nämnder än
regionstyrelsen. Om prövningen enbart skulle avse den centrala
upphandlingsfunktionen är regionstyrelsen beslutsnivån.

Tillägg till skrivelsen på begäran av RS AU 19 augusti, 2020

Tjänsteskrivningen kompletteras på begäran av RS AU 19/8 – 2020 med nedan:


beskrivning av värdet av regionens totala upphandlingar
Till Region Gotland inkom fakturor om ca 3 Mdr 2019. Vi bedömer att det är
ungefär motsvarande kostnader 2020. I 3 Mdr ingår ett antal inte
upphandlingspliktiga inköp, exempelvis köp från andra regioner, hyror,
personalomkostnader, kostnader för utomlänsvård etc. Uppskattningsvis
köper Region Gotland in upphandlingspliktiga varor, tjänster och
entreprenader för ca 2,5 Mdr kronor per år. Detta kan naturligtvis variera år
från år.



hur mycket konsultstöd i upphandling som används idag samt en
beskrivning av detta
Konsultstöd via ramavtal för upphandlingskonsult används idag i 34 av 82
pågående upphandlingar. Ett antal upphandlingar ska påbörjas under hösten
och vissa av dessa kommer att hanteras av upphandlingskonsulter från
ramavtalet. Behovet av att anlita konsulterna har ökat detta år då personaloch rekryteringsmöjligheterna är problematiska samtidigt som antalet
upphandlingar är omfattande.
Ramavtalet omfattar konsultstöd för



operativt upphandlingsarbete, dvs att genomföra upphandlingar



strategiskt upphandlingsarbete



juridiskt stöd i samband med genomförande av upphandlingar.
De konsulter som bistår oss för närvarande arbetar med operativt
upphandlingsarbete och i mycket begränsad omfattning med juridiskt stöd.
Under hösten kan också något konsultstöd för strategiskt upphandlingsarbete
komma att användas. Merparten av stödet utgörs av operativt
upphandlingsarbete, detta sker dock ibland i för Region Gotland i strategiskt
viktiga upphandlingar.
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exempel på om någon region lagt ut hela upphandlings- och
inköpsfunktionen.
Upphandlingsstödsenheten har inte information om att någon region har lagt
ut hela upphandlings- och inköpsfunktionen. Det är inte troligt att något
sådant har skett. Frågan har även ställts 21/8 -2020 till det nationella
ledningsnätverket för regionernas upphandling. Några nekande svar har
inkommit hittills. Om vi får kännedom om att ett sådant exempel finns
informerar vi gärna om det.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att utmaningen avslås. Det finns flera argument
till detta.










Upphandling och inköp är en strategisk fråga för regionen. Oavsett utförare är
det nödvändigt att Region Gotland har en strategisk funktion som tillika är
beställare av tjänsten. Vidare behöver säkerställas att de omfattande samarbeten
som sker med andra regioner, SKL Kommentus med flera fortfarande kan fortgå.
Det utvecklingsarbete som pågår behöver få fortgå för att få en stabil grund för
upphandlings- och inköpsarbete i regionen. Behovet av utvecklingsarbete
kommer att kvarstå även om en extern aktör skulle få uppdraget.
Även om en extern aktör skulle få uppdraget att bistå verksamheterna med inköp
kommer det inte att finnas mer medel för upphandlingsstöd än om arbetet sker
internt. Dvs det argument som framförs att säkra tillgången på professionella
upphandlare för hela organisationen utgår från att det finns mer ekonomiska
resurser. Redan idag är behovet av tillgången på professionellt stöd avseende
upphandlingskompetens säkerställt med det konsultavtal som regionen har.
Om utmaningen ska antas måste en utredning göras för att definiera vad som i så
fall utmanas. En sådan utredning skulle idag ta tid och resurser från det viktiga
arbete som pågår.
Om utmaningen ska antas måste en utredning göras för att definiera hur den ska
utföras. Den och en upphandling av inköpsorganisationen bör inte hanteras av
regionens egen upphandlingsstödsenhet. Antas utmaningen behöver således
frågan kring vilken part som har kompetens, som är oberoende och kan
genomföra utredningen lösas. Upphandlingen kan inte heller genomföras av en
presumtiv anbudsgivare, vilket innebär att det nu upphandlade konsultföretaget,
eller något annat upphandlingsbolag som kan komma att vilja lämna anbud inte
kan genomföra arbetet. Således finns risk för att en upphandling av leverantör
som ska genomföra upphandlingen av den totala inköpsorganisationen behöver
göras. Detta då med villkoret att den upphandlingsleverantör som genomför
upphandlingen inte får lämna anbud i upphandlingen av den totala
inköpsorganisationen. Detta går att lösa, men tar resurser i form av tid och
pengar.
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En extern aktör inom inköp och upphandling kommer inte att ge positiva
ekonomiska effekter. I bästa fall kommer kostnaderna för en extern part inte att
överstiga kostnaden att göra detta internt. Region Gotland kommer dock fortsatt
att ha behov av en beställarfunktion, dvs en samordnande organisation internt
vilket, med all sannolikhet, kommer att öka kostnaderna.

Beslutsunderlag

Utmaning Region Gotland, Zango AB, 2020-05-15

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Zango AB
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Utmaning Region Gotland
Företaget
Zango AB är ett svenskt upphandlings- och affärsutvecklingsföretag. Zango AB består av medarbetare med gedigen kunskap och
erfarenhet av inköp- och anbudshantering från såväl privat som offentlig sektor
Zango AB sköter sedan ett år tillbaka inköpsfunktionen på två svenska kommuner, Vårgårda och Herrljunga. Dessa kommuner har
valt att outsourca hela upphandlings och inköpsfunktionen
Referens:
Linda Rudenwall,
Ekonomichef Vårgårda/Herrljunga kommuner
Telefon: 0322-60 06 21
E-post: Linda.Rudenwall@vargarda.se

Viljan att driva verksamheten åt Region Gotland
Zango har en uttrycklig vilja att Gotland går samma väg som flera andra kommuner och väljer att upphandla sin
inköpsorganisation.
Zango ser många fördelar med en outsourcad inköpsfunktion, bland annat
•

Att regionen kan fokusera på att bedriva välfärdsverksamhet. Samtidigt får regionen utomstående expertögon på
upphandlingsverksamheten

•

De främsta anledningarna till att outsourca inköpsorganisationen är att ni på detta sätt kan bli mer professionella och
bättre på att förhandla och följa upp avtal. Dessa frågor har en tendens att hamna långt ner på agendan i organisationer
som er. Genom att lägga funktionen på ett externt företag med hög kompetens inom avtal, förhandling och uppföljning
finns en stor besparingspotential.

•

Säkra tillgången på professionella upphandlare för samtliga verksamheter

•

Att inköpsfunktionen får in extern kompetens från näringslivet gör att upphandlingarna kan genomföras på ett sätt som
ger fler anbudsgivare och större konkurrens som i sin tur främjar lokalt näringsliv och prisbild. Detta sker då de som
skapar upphandlingarna har stor förståelse för hur en anbudsgivare tar emot olika kravställningar med mera.

Vilken verksamhet vi vill utmana
Vi vill utmana regionens totala inköpsfunktion.

Kontaktuppgifter
Anders Heland
Zango AB
anders.heland@zango.se
0736-206005

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 192

Utmaning inköpsfunktion

RS 2020/845

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelsen har fått en utmaning från Zango AB som är ett upphandlings- och
affärsutvecklingsföretag. Zango sköter sedan ett år tillbaka inköpsfunktionen i två
kommuner. Zango AB vill utmana regionens totala inköpsfunktion.
Argumenten som framförs är:
-

regionen kan fokusera på att bedriva välfärdsverksamhet
en extern aktör är mer professionell och bättre på att förhandla och följa upp
avtal
säkra tillgången på professionella upphandlare för samtliga verksamheter

När en utmaning inkommer till regionen ska den aktuella nämnden skyndsamt pröva
frågan om upphandling i enhetlighet med intentionerna i utmaningen. Som grund till
prövningen ligger de lagar, mål och annat som styr och reglerar den verksamhet som
utmanas. Utmaningen måste vara definierbar och kunna avgränsas från den övriga
verksamheten.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att utmaningen avslås. Det finns flera argument
till detta.
Upphandling och inköp är en strategisk fråga för regionen. Oavsett utförare är det
nödvändigt att Region Gotland har en strategisk funktion som tillika är beställare av
tjänsten. Vidare behöver säkerställas att de omfattande samarbeten som sker med
andra regioner, SKL Kommentus med flera fortfarande kan fortgå. Det utvecklingsarbete som pågår behöver få fortgå för att få en stabil grund för upphandlings- och
inköpsarbete i regionen. Behovet av utvecklingsarbete kommer att kvarstå även om
en extern aktör skulle få uppdraget. Även om en extern aktör skulle få uppdraget att
bistå verksamheterna med inköp kommer det inte att finnas mer medel för upphandlingsstöd än om arbetet sker internt. Det vill säga det argument som framförs att
säkra tillgången på professionella upphandlare för hela organisationen utgår från att
det finns mer ekonomiska resurser. Redan idag är behovet av tillgången på
professionellt stöd avseende upphandlingskompetens säkerställt med det konsultavtal
som regionen har. Om utmaningen ska antas måste en utredning göras för att
definiera vad som i så fall utmanas. En sådan utredning skulle idag ta tid och resurser
från det viktiga arbete som pågår. Om utmaningen ska antas måste en utredning
forts
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göras för att definiera hur den ska utföras. Den och en upphandling av inköpsorganisationen bör inte hanteras av regionens egen upphandlingsstödsenhet. Antas
utmaningen behöver således frågan kring vilken part som har kompetens, som är
oberoende och kan genomföra utredningen lösas. Upphandlingen kan inte heller
genomföras av en presumtiv anbudsgivare, vilket innebär att det nu upphandlade
konsultföretaget, eller något annat upphandlingsbolag som kan komma att vilja
lämna anbud inte kan genomföra arbetet. Således finns risk för att en upphandling av
leverantör som ska genomföra upphandlingen av den totala inköpsorganisationen
behöver göras. Detta då med villkoret att den upphandlingsleverantör som genomför
upphandlingen inte får lämna anbud i upphandlingen av den totala inköpsorganisationen. Detta går att lösa, men tar resurser i form av tid och pengar.
En extern aktör inom inköp och upphandling kommer inte att ge positiva
ekonomiska effekter. I bästa fall kommer kostnaderna för en extern part inte att
överstiga kostnaden att göra detta internt. Region Gotland kommer dock fortsatt att
ha behov av en beställarfunktion, det vill säga en samordnande organisation internt
vilket, med all sannolikhet, kommer att öka kostnaderna.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär att underlaget kompletteras med skrivning om värdet av
regionens totala upphandlingar, beskrivning av kostnad och andel konsultstöd idag
samt om det finns exempel på någon region som endast använder sig av konsultstöd
för sin upphandlings- och inköpsfunktion. Ärendet överlämnas därför utan eget
yttrande till regionstyrelsen. Reviderat underlag bifogas kallelse till regionstyrelsens
sammanträde.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-07-06
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30 juli 2020

Martin Ekepil Ringelid

Regionstyrelsen

Förlängning av handlingsprogram LSO (lagen om skydd mot
olyckor) - Räddningstjänsten
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner bifogade underlag avseende förlängning av
handlingsprogrammet LSO för år 2021.
 Beslut samt underlag skickas till Länsstyrelsen för yttrande. Svar ska inkomma till
Region Gotland senast den 30 september 2020.


Sammanfattning

Förlängningen genomförs för att den omarbetade LSO skall hinna träda i kraft innan
nytt handlingsprogram skall tas fram, vilket påbörjas september 2020 för beslut
senast december 2021 av Region Gotland.
Beslutsunderlag
Bilaga 1, Skrivelse till Länsstyrelsen om prolongering
Bilaga 2, Nuvarande handlingsprogram med justeringar (röda markeringar = borttaget, gula
markeringar = ny text, blå markering = Ambitionsnivå i handlingsprogram 2021)
Bilaga 3, Riskbild

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Länsstyrelsen Gotland
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Inledning
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska en kommun anta ett
handlingsprogram, dels för räddningstjänst, dels för förebyggande verksamhet för skydd
mot olyckor som kan leda till en räddningsinsats. Region Gotland har valt att ange
inriktningen för dessa i ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. I bilagor till
handlingsprogrammet finns riktlinjer för den operativa och förebyggande verksamheten.
Handlingsprogrammet är skrivet i enlighet med LSO. Avsikten med programmet är att på
bästa sätt och med systematik verka för att skyddet mot olyckor på Gotland ska vara
likvärdigt och tillfredställande samt att räddningsinsatser ska påbörjas inom godtagbar tid
och genomföras på ett effektivt sätt.
Detta arbetssätt är en viktig del i att skapa ett tryggt och säkert Gotland.
Handlingsprogrammet är också skrivet med avsikten att arbetet kring skydd mot olyckor
ska främjas och stärkas tillsammans med Region Gotlands styrkort som anger att:
Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar
tillväxt och fylld av livslust. Med visionsmålen:
 Minst 65 000 invånare bor på Gotland
 Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet
 Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
 Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet
 Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor
Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som kommun, landsting och region leverera
kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service med hög tillgänglighet, valfrihet och god
kvalitet till fast boende, besökare och näringsliv på Gotland.
Region Gotland ska vara drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Region Gotland avser även ta fram ett övergripande och samlat handlingsprogram för
”trygghet och säkerhet på Gotland”. I detta skall det föreslagna handlingsprogrammet
enligt LSO ingå som en del tillsammans med övriga områden inom trygghets- och
säkerhetsområdet. Delprogram som föreslås ingå är bl a krisberedskap, internt skydd,
vålds- och brottsförebyggande, suicidprevention och trafiksäkerhet.
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Handlingsprogram enligt LSO sammanfattar de identifierade riskområdena för Region
Gotland och verksamheten ska anpassas utifrån dessa.
Handlingsprogrammet upprättas för varje mandatperiod och är aktuellt i fyra år.
Riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten följer handlingsprogrammet
och dess mandatperiod men kan vid behov omarbetas varje år. Syftet är att kunna agera
proaktivt och följa samhällsutvecklingen även under kortare tid än fyra år.
I riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten återfinns beskrivningar av
hur verksamheten arbetar för att uppnå de kvalitetsmål som återfinns i
handlingsprogrammet samt hur verksamheten följer upp arbetet kring dessa kvalitetsmål.
Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl riktlinjerna för Region Gotland
och dess räddningstjänst. I de operativa riktlinjerna (bilaga 1) och i de förebyggande
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riktlinjerna (bilaga 2) uppdras till regionstyrelsen (RS) att inom ramen för
handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta om ändrade riktlinjer för den
operativa resp förebyggande verksamheten under perioden.
Sådana beslut skall anmälas till regionfullmäktige.
Riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten innehåller även information
om strategiska satsningar som verksamheten planerar att göra inom det skadeförebyggande
och skadeavhjälpande området.
Dessa strategiska satsningar kan sträcka sig över hela handlingsprogrammets giltighetstid
men kan även vara kortare satsningar som genomförs årligen, och dessa kan då komma att
revideras vid behov.
Inom Region Gotland är det samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) och dess
räddningstjänstenhet som har uppdraget att utöva räddningstjänst inom Region Gotland. I
detta dokument med tillhörande bilagor benämns Region Gotlands
SBF/Räddningstjänstenhet som räddningstjänsten.
Räddningstjänsten strävar alltid efter att vara en flexibel organisation som utvecklas efter
förändringar i omgivningen. Därför är inriktningar, mål och beskrivningar endast
övergripande i handlingsprogrammet.

Handlingsprogram
för skydd mot
olyckor

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Operativa riktlinjer
(Bilaga till
handlingsprogram)

Förebyggande
riktlinjer
(Bilaga till
handlingsprogram)
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Ansvarsfördelning

Alla som bor, verkar och vistas på Gotland ansvarar för att skydda sitt liv och sin egendom
mot oönskade händelser så långt de själva förmår. Region Gotlands ansvar är att ge den
enskilde, dvs. alla fysiska och juridiska personer, förutsättningarna att själv förebygga och
hantera olyckor. Det är också Region Gotlands ansvar att om den enskilde inte längre kan
hantera en oönskad händelse ställa upp och hjälpa den enskilde på ett sätt som är likvärdigt
för alla.
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Särskild
förmåga

Bilden till vänster syftar till att illustrera
ansvars- och förmågefördelning mellan
Region Gotland och den enskilde.
Den enskilde har själv de bästa
förutsättningarna för att både förebygga
olyckor och att avbryta ett negativt
händelseförlopp genom en tidig insats.

Region
Gotlands
förmåga

Region Gotland har en skyldighet att
genom rådgivning, information och
tillsyn hjälpa den enskilde att ta sitt
ansvar på ett bra sätt, samt att hjälpa
den enskilde när denne inte längre klarar
av att hantera en olycka.

Enskildes
förmåga

Inom vissa områden kan Region
Gotland behöva komplettera sina
resurser med särskilda förmågor. Dessa
särskilda förmågor (exempelvis:
vattendykare eller specialister på farliga
ämnen) säkerställs då exempelvis genom
samverkansavtal med myndigheter,
räddningstjänster och andra aktörer.
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Övergripande inriktning











Region Gotlands arbete med att verka förebyggande mot olyckor och stärka de
enskildas och andra aktörers förmåga att förebygga och agera är av enskilda och andra
aktörer känt, efterfrågat och uppskattat.
All heltidspersonal inom räddningstjänsten Gotland skall arbeta olycks- och
skadeförebyggande över hela Gotland. Detta kan göras genom råd och information till
olika målgrupper, samverkan med andra aktörer (exvis förvaltningar) samt utbildning.
Räddningstjänstens grundorganisation består av 3 distrikt med stationer i Visby,
Fårösund, Slite, Kräklingbo, Klintehamn, Hemse och Burgsvik kompletterat med
räddningsvärn på Fårö, i Garda och Dalhem.
Region Gotland ska aktivt verka för att bibehålla, utveckla och säkra en bra bemanning
på hela Gotland där RIB-personal främst på landsbygden utgör en viktig grund.
I detta ingår också samverkan med andra aktörer (både inom och utom Region
Gotlands verksamheter) att agera som första insatspersonal på Gotland.
Räddningstjänsten är förberett för att snabbt och effektivt ingripa när de enskilda inte
själva kan hantera en olycka.
Räddningstjänstens bemötande skapar en känsla av trygghet och trovärdighet.
Räddningstjänsten arbetar alltid för att minimera negativ påverkan på miljön.
Räddningstjänsten ska utifrån statens (MSB) inriktning, uppgifter samt ersättning
påbörja arbetet med räddningstjänst under höjd beredskap.

Kvalitetsmål
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Region Gotlands arbete med att verka förebyggande mot olyckor samt stärka enskildas
och andra aktörers förmåga att förebygga och agera ska minska skador orsakade av
bränder och andra olyckor.
Personalen på räddningstjänsten ska vara väl utbildad och övad inför förekommande
arbetsuppgifter.
Räddningstjänsten ska dimensioneras så att man kan påbörja akuta insatser inom 30
minuter för 90 procent av befolkningen och genomförs på ett effektivt sätt.
En medarbetare på räddningstjänsten ska behandla alla människor med respekt,
omtanke och professionalism.
Räddningstjänsten skall alltid överväga handlingsalternativ ur ett miljöperspektiv.
Detta gäller både vid en räddningsinsats och vid räddningstjänstens övriga verksamhet.
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Riskbild och olycksanalys
Region Gotland

Befolkningen har stadigt ökat sedan 2015 och prognosen anger en fortsatt positiv
utveckling framåt, där området omkring Visby beräknas öka mest. Medelåldern på Gotland
är mer än tre år högre än i jämförelse med riket som helhet. Prognosen anger att
åldersområdena över 75 år kommer att öka framöver.
Gotland har historiskt sett haft en positiv utveckling avseende besöksnäringen.
Besöksnäringen innebär en viktig del för många företag.
Tätorter (antal inv)

Gotland har en varierad riskbild med bl.a flygplats, oljedepå, hamnverksamhet med
kryssningskaj, sjukhus, tung industri och världsarvet Hansestaden Visby.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

De vanligast förekommande händelserna som klassificeras som räddningstjänst är brand
annat än byggnad där brand i mark och skog ingår, brand i byggnad varav brand i bostad är
övervägande samt trafikolycka.
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Riskbilden beskrivs mer ingående i dokumentet riskbild 2019, underlag för kommande
handlingsprogram.
Händelser i jämförelse med riket

Händelsen brand annat än byggnad, där brand i skog och mark ingår ligger Gotland nära
rikets medel.
När det gäller händelsen bränder i byggnader samt utvecklad brand i bostäder är risken
större på Gotland än i riket som helhet. Bränderna har minskat något över tid, med viss
avvikelse. En orsak att Gotland ligger högt avseende brand i byggnad samt brand i bostad
härrör från brandorsaken soteld.
Händelsen trafikolyckor följer Gotland Rikets siffror förutom att från 2017 är minskningen
större på Gotland än i riket som helhet.
Händelsen akut sjukvårdslarm är Gotland högt över riket som helhet. En av orsakerna kan
vara att många kommuner inte har avtal med Landstingen att utföra dessa uppdrag. På
Gotland har dessa uppdrag förekommit sedan 1980-talet. Händelsen akut sjukvårdslarm är
inte dimensionerande för räddningstjänstens organisation utan utförs på uppdrag åt Hälsooch sjukvårdsförvaltningen.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

För automatiskt brandlarm utan brandtillbud ligger Gotland något under riket som helhet,
men visar på en ökning över tid. Sedan hösten 2018 har ett aktivt arbete påbörjats för att
minska antalet felaktiga automatiska brandlarm.

Förebyggande verksamhet
Ett av räddningstjänstens huvudsakliga arbetsområden är det skadeförebyggande arbetet.
Arbetet syftar till att stärka samhällets skydd mot bränder och andra olyckor.
Räddningstjänsten är en aktiv aktör inom samhällsbyggnadsprocessen, till exempel vid
planarbeten och bygglovsprövningar. Det är naturligt att samarbeta med övriga
förvaltningar i Region Gotland. När behov uppstår samverkar räddningstjänsten även med
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Länsstyrelsen och Polisen. Räddningstjänsten svarar på remisser som sakkunnig brand åt
andra förvaltningar och externa myndigheter när förfrågningar inkommer, exempelvis
sakkunnighetsutlåtanden vid brottsmisstanke kring en brand och ansökningar gällande
serveringstillstånd.

Stöd till den enskilde
Den enskilde är ansvarig för sin personliga säkerhet. Har den enskilde egen verksamhet, är
den enskilde även ansvarig för såväl säkerhet samt att upprätthålla ett skäligt brandskydd i
verksamheten. Räddningstjänstens bidrag är att stödja allmänheten genom att utbilda,
informera och erbjuda rådgivning i sakfrågor.
Tillsyn

Tillsyn är en granskning som syftar till att kontrollera att den eller det som tillsynas lever
upp till gällande lagar och regelverk. Den enskilde ska både förstå och ta sitt egenansvar
och tillsynen ska därför vara både informativ och kontrollerande. Räddningstjänsten
bedriver tillsyn enligt LSO och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
i syfte att säkerställa ett skäligt brandskydd i byggnader och anläggningar samt att
hanteringen av brandfarliga eller explosiva varor sker på ett säkert sätt. Räddningstjänsten
administrerar även tillståndsgivning enligt LBE.
Tillsynsverksamheten styrs av förebyggandeplanen. Och den årliga tillsynsplanen fastställs
av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Merparten av tillsynerna bedrivs regelbundet på objekt
där högre risk för olycka eller större konsekvens av olycka föreligger. Andra former av
tillsyn som genomförs är bland annat:
 Tematiska tillsyner, exempelvis kontroll av utrymningsvägar i julhandeln
 Händelsebaserade tillsyner, exempelvis efter orosanmälan eller inträffade händelser
 Oannonserade kvällstillsyner i samverkan med andra myndigheter såsom Länsstyrelsen,
Skatteverket, Polisen samt miljö- och hälsoskydds- och livsmedelsenheten vid Region
Gotland
För att förebygga allvarliga olyckor inom kemikalieindustrin och för att begränsa skadorna
på människor och miljö har EU antagit Sevesodirektivet. I Sverige är det infört genom lag
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor (den så kallade Sevesolagstiftningen). Tillsyn enligt denna lag genomförs
av Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. När de Sevesoanläggningar som finns på Gotland
tillsynas är räddningstjänsten delaktig.
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Hjälp vid klassificering av farlig verksamhet

Vissa verksamheter kan medföra att konsekvensen av en olycka blir ovanligt stor. Dessa
verksamheter kan klassas som farliga, enligt 2 kap 4§ LSO. Det är länsstyrelsen som
beslutar om klassificeringen, med stöd från räddningstjänsten. Då en verksamhet har
klassats som farlig ska den ta fram en riskanalys som bland annat ska ligga till grund för om
verksamheten behöver skaffa utrustning samt hålla beredskap för att kunna hantera sina
egna olyckor. Beslut om utrustning och beredskap fattas i samråd mellan verksamheten och
kommunen. Anläggningar med verksamhet som klassas enligt ovan finns registrerade hos
Länsstyrelsen och räddningstjänsten.
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Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Om inte förbränningsanläggningarna (eldstäderna) underhålls, rengörs och används korrekt
finns en överhängande risk för att en brand uppstår. Rengöringen (sotningen) och
brandskyddskontrollen är därför en viktig del i det förebyggande arbetet. Rengöringen
syftar till att förebygga brand genom att avlägsna ofullständigt förbrända restprodukter från
eldningen och brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister i
anläggningen.
Region Gotland ansvarar för att rengöring och brandskyddskontroll utförs men har genom
avtal delegerat ut arbetet till en entreprenör på Gotland. Entreprenören är förpliktigad att
genomföra rengöring och brandskyddskontroll. Entreprenören ska även föra register över
samtliga objekt eller anläggningar som omfattas av arbetet. Den personal som utför arbetet
ska ha erforderlig yrkesutbildning eller arbeta under sakkunnig ledning. Arbetet ska utföras
enligt de tidsintervaller som miljö- och hälsoskyddsnämnden fastslagit, baserat på MSB:s
föreskrifter. För att utföra ovanstående uppgifter bör upphandlad entreprenör ha följande
kompetenser: 5 st skorstensfejartekniker och 9 st skorstensfejare och ventilationstekniker.
Region Gotland tillåter rengöring (dock inte brandskyddskontroll) i egen regi efter särskild
ansökan från fastighetsägaren. Ansökan sker på särskild blankett och behandlas av
räddningstjänsten. En grundförutsättning för beviljande är att anläggningen ska vara fri
från brister.
Olycksutredning

Efter samtliga insatser som räddningstjänsten genomför ska en olycksutredning
genomföras i skälig omfattning. Det styrs av LSO och syftet är att klarlägga orsakerna till
olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen har genomförts. Målet är att dra erfarenheter
och finna lärdomar för att kunna utveckla och förbättra verksamhetens arbete med skydd
mot olyckor, inte att vara dömande eller finna skuld.
Vid mer omfattande bränder eller olyckor finns möjlighet att genomföra mer komplexa
olycksutredningar och brandplatsundersökningar, de senare ofta i samarbete med polisen
och andra myndigheter.
Kommunen har även, enligt 3 kap 8§ förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, en
skyldighet att bistå andra myndigheter med utredning efter vissa olyckor och tillbud.
Kommunen ska delta aktivt i detta arbete med lämpliga resurser i skälig omfattning.
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För genomförande av brand-/olycksutredningar har räddningstjänsten kompetens för
normala utredningar. Vid omfattande utredningar anlitas annan räddningstjänst alternativt
konsultstöd. Under perioden avser räddningstjänsten att kompetensutveckla egen personal
för att kunna genomföra omfattande utredningar.
Kvalitativ uppföljning

Räddningstjänsten följer upp det förebyggande arbetet bland annat genom att mäta antalet
genomförda tillsyner och antalet tillstånd för brandfarlig eller explosiv vara som handlagts
för varje år.
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Genomföra räddningsinsatser
Räddningstjänsten på Gotland ska enligt LSO planeras och organiseras så att
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
Vilka situationer som motiverar en kommunal räddningsinsats regleras också i LSO; en
kommun ska ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med hänsyn till
behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och
omständigheterna i övrigt.
När ett larm inkommer till räddningscentralen görs en initial bedömning om hjälpbehovet
är sådant att det framstår som rimligt att en insats genomförs. En orsak till att inte betrakta
händelsen som räddningstjänst kan vara att den drabbade själv kan åtgärda det som skett.
Betydande risk för människors liv och hälsa motiverar alltid en räddningsinsats.
Det är viktigt att verksamhetens kvalitet hålls på en hög nivå för att upprätthålla invånarnas
trygghet och förtroende för samhället. De enskilda ska känna sig trygga i att
räddningstjänsten kommer till hjälp när en olycka inträffar som den enskilde inte själv kan
hantera.
Alarmering och ledning av räddningsinsatser

En utalarmering av en räddningsstyrka initieras vanligtvis av ett 112-samtal via SOS Alarm
men kan också initieras av indikationer i tekniska system, exempelvis automatiska
brandlarm. Larmning av en räddningsstyrka kan också ske efter en resursbegäran från en
annan myndighet eller räddningstjänstorganisation.
Larm och ledningsoperatörerna på StorStockholms räddningscentral (SSRC) är de som tar
emot inkommande medlyssningar från SOS Alarm. Larm och ledningsoperatörerna larmar
ut lämpliga resurser efter bedömning av en inträffad händelse, riskbild samt beredskapsläge.
Ledning av räddningsinsatser delas in i systemledning, insatsledning och uppgiftsledning.
Operativ chef på räddningscentralen samt regionens (Stockholm-Uppsala-GotlandNorrtälje) räddningschef i beredskap har det delegerade ansvaret att system- och insatsleda
händelser på Gotland.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Systemledningen sker i normalfallet på Stor-Stockholms Räddningscentral (SSRC) av den
operativa chefen med stöd från larm och ledningsoperatörerna. Systemledningen syftar
primärt till att strategiskt säkerställa beredskap samt resurssäkra och övervaka pågående
räddningsinsatser i regionen (Stockholm-Uppsala-Gotland-Norrtälje).
Insatsledning sker i normalfallet av en ledningsresurs ute på plats där olyckan har inträffat
och syftar då till att samordna resurser och besluta om inriktning för en enskild insats. En
sådan ledningsresurs finns placerad lokalt på brandstationen i Visby (yttre befäl). Denna
uppgift kan också skötas av räddningscentralen om den operativa chefen anser det
nödvändigt eller om den formella kompetensen att vara räddningsledare inte finns på
olycksplatsen.
Uppgiftsledning sköts ute på plats av befälet från den larmade resursen och handlar om
att leda och fördela arbete på plats.
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Hur allmänheten informeras och varnas vid allvarliga händelser

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett informations- och varningssystem som
används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga
samhällsfunktioner och i samband med extraordinära händelser. Meddelandet som sänds i
radio och tv kan föregås av samhällets utomhusvarningssystem (tyfoner) som finns i Visby,
Slite och Fårösund samt de orter där det finns brandstationer.
113 13, webbsidor och sociala medier

I händelse av en allvarlig händelse är behovet av information oftast omfattande.
VMA är ett viktigt instrument för att snabbt nå ut med information och på så sätt
minimera skadorna av en olycka men det finns ibland ett behov av mer utförlig
information samt även ett behov för den enskilde att lämna information till myndigheterna.
Informationsnumret 113 13 används av den som vill få eller lämna information vid olyckor
och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier,
större trafikolyckor, skogsbränder, jordskalv eller andra större störningar i samhället.
Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra
ansvariga vid olika kriser - före, under och efter krisen. Krisinformation.se drivs av MSB.
Grundinnehållet är framtaget genom myndighetsgemensamma arbetsgrupper inom olika
områden. Målet är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så
många som möjligt; före, under och efter en händelse.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Vid en allvarlig händelse kan Region Gotland bistå med information på regionens hemsida
gotland.se samt via Region Gotlands regionupplysning alternativt via upprättat
krisinformationsnummer.
Region Gotland använder även sociala medier för att nå ut med information.
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Räddningstjänst under höjd beredskap

I 8 kap. 2§ LSO anges att i syfte att rädda befolkningen och civil egendom från krigets
verkningar ska kommunens organisation för räddningstjänst under höjd beredskap,
förutom fredstida uppgifter, även ansvara för:
 Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden
 Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska
stridsmedel
 Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt denna paragraf
ska kunna fullföljas
Region Gotlands organisation för räddningstjänst ska under samma tid vidare delta i
åtgärder för första hjälp åt och transporter av skadade samt för befolkningsskydd.
Regeringen kan besluta om höjd beredskap om landet är hotat. Vid ett sådant tillfälle kan
även organisationen behöva tillföras ytterligare personal och specialresurser.
Under 2020 beslutas om inriktningen av totalförsvarsförsvaret för perioden 2021-2025.
Inom ramen för detta kommer även en inriktning att ges för det civila försvaret där bland
annat räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) kommer att utgöra en särskild del.
När inriktning samt ekonomiska förutsättningar för planering mot civilt försvar (inkl
räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)) beslutats har Region Gotland förmåga att
genomföra planering. Detta sker främst i samverkan mellan regionstyrelseförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen men även men andra berörda verksamheter och aktörer.
Räddningstjänst i träsk (insjö) och till havs

Region Gotland är ansvarig för räddningstjänst i träsk (insjö), vattendrag och kanaler på
Gotland. Östersjön är däremot statligt vatten och därmed statlig räddningstjänst
(miljöräddningstjänst till sjöss och sjöräddning). Region Gotland bistår vid behov staten vid
genomförandet av statlig räddningstjänst. Det finns dock fem undantag där Region
Gotland har ansvaret för räddningstjänst (se bilaga). Dessa så kallade kommunala
vattenområden och mer detaljerat beskrivna under kapitlet ”Kommunala vattenområden”.
Samverkan

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Det komplexa moderna samhället har fört med sig ökade beroendeförhållanden mellan
aktörer från samhällets olika delar. Dessa beroendeförhållanden spänner över olika
administrativa gränser och inkluderar relationer mellan exempelvis myndigheter, näringsliv,
ideella organisationer, trossamfund och enskilda individer. Samverkan är därför en mycket
viktig del av ett arbetssätt för att nå ett tillfredställande skydd mot olyckor.
Räddningstjänsten samverkar även aktivt med Region Gotlands övriga förvaltningar och
avdelningar och Region Gotland är drivande i frågor kring skydd mot olyckor samt frågor
rörande sårbarhet, risk- och krishantering, centrala delar i arbetet för en trygg och säker
kommun.
Att förbereda sig för samverkan är också ett sätt att maximera tillgängliga resurser. Region
Gotland har av den anledningen träffat överenskommelser om samverkan med ett antal
organisationer, företag och myndigheter.
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På Gotland finns nedanstående samverkansnätverk etablerade och beskrivna i dokumentet
”Krissamverkan Gotland”:
Krissamverkansråd
Ansvaret för krissamverkansrådet delas av Länsstyrelsen i Gotlands län och Region
Gotland. Krissamverkansrådet ska vara en strategisk plattform för samverkan, samordning
och information inom områdena krisberedskap, krishantering och skydd mot olyckor.
Syftet är att vara ett samverkansforum för informationsutbyte och kunskapsuppbyggnad
inom nämnda områden.
Verksamheten inom krissamverkansrådet ska verka för ökad säkerhet och trygghet för
befolkningen på och runt Gotland samt bidra till ett samordnat utnyttjande av befintliga
resurser. Detta görs bland annat genom kunskapsspridning, scenariobaserade diskussioner
samt i vissa fall även beslut om gemensam inriktning för sektorsövergripande aktiviteter
som berör flera aktörer.
GotSam
GotSam är en samverkansfunktion som verkar för ett långsiktigt, effektivt och hållbart
krishanteringsarbete på Gotland. GotSam AU syftar till att upprätthålla en god
myndighetskännedom med nätverk på olika nivåer och skapa förutsättningar för årlig
övningsverksamhet samt samordna för relevanta utbildningar. Gemensamma
samverkansövningar och utbildningar genomförs varje år och ansvaret för planering samt
genomförande bör växla mellan de deltagande aktörerna. I GotSam AU ingår företrädare
från följande aktörer:
Länsstyrelsen, Region Gotland, Polisen, Kustbevakningen och Försvarsmakten.
Räddningscentraler

Region Gotland har avtal med Stor Stockholms Räddnings Central (SSRC) då det gäller
utalarmering och ledning av räddningsenheter på Gotland. Det finns två räddningscentraler
i Stockholms län (Stor Stockholms Räddnings Central och Södertörns Räddningscentral).
Med syfte att medborgaren ska få så effektiv hjälp som möjligt håller de två centralerna på
att utveckla sin samverkan. Livräddande styrkor ska kunna larmas direkt från båda
centralerna i syfte att påskynda utalarmering. Om en central blir överbelastad ska den andra
centralen kunna gå in och ta över en eller fler insatser.
Inom Region Gotland ska det finnas möjlighet att etablera en strategisk stab med
beslutsfattare. Tjänsteman i beredskap är sammankallande av Region Gotlands
krisledningsorganisation.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelsen mellan räddningstjänsterna knutna till StorStockholms
Räddningscentral ger regionen möjlighet att begära och vara behjälpliga med resurser.
Överenskommelsen ger även möjlighet till hjälp med stabs- och ledningsstöd på skadeplats
och/eller mellan räddningscentralerna. Avtalet reglerar samverkan övergripande. Till avtalet
kan knytas underavtal gällande specialresurser t.ex. farliga ämnen, tunga fordon m.fl.
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Sjukvårdsrelaterad samverkan

Räddningstjänsten har avtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) som gör att
räddningstjänsten åker på larm om hjärtstopp (IVPA) samt bistår med transport till farbar
väg och assistans vid tunga lyft.
Oljeskydd och sanering av farliga ämnen

Räddningstjänsten har via avtal med staten möjlighet att avropa nationella
förstärkningsresurser från MSB, exempelvis avseende oljeskydd eller indikering och
sanering av farliga ämnen. Dessa resurser är regionala/nationella och ska kunna vara
behjälpliga vid insats där behov föreligger.
Ett av MSB´s regionala förråd förvaltas av kustbevakningen och är förrådsställt i Slite.
Restvärdesräddning

Räddningstjänsten har ett avtal med Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige
AB i syfte att säkerställa att åtgärder vidtas för att tillvarata ekonomiska värden efter
skador. Detta avtal reglerar även vissa åtgärder som inte föregås av räddningsinsats.
Restvärdesräddning, sanering, evakuering av tåg samt utbildning för arbetsjordning och
arbete på väg- och spårområde är innehåll som regleras.
Frivilligorganisationer

Betydelsen av frivilliginsatser och individuellt engagemang blir allt viktigare. Region
Gotland har avtal med frivilliga resursgrupper (FRG) gäller bandvagnsförare samt
sjövärnskåren (SvK).
Andra aktörer

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Räddningstjänsten har även nära samverkan med andra aktörer som innehar resurser för
exempelvis skogsbrandsbekämpning.
Region Gotland och räddningstjänsten har också nära samverkan med bl a Försvarsmakten
då det gäller resurser för hantering av olika händelser.
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Framtidens utmaningar
Omvärlden förändras och det gör också Region Gotland.
Region Gotland och dess räddningstjänst måste ligga i framkant för att möta samhällets
behov av skydd mot olyckor. För att lyckas i arbetet med skydd mot olyckor krävs att all
potential och kunskap som finns tillgänglig används. Detta är något som är möjligt genom
aktiv samverkan både internt inom Region Gotland och externt mot andra myndigheter,
enskilda och näringslivet.
Region Gotland måste kontinuerligt bevaka utvecklingen och proaktivt agera för att
förebygga nya och befintliga olyckstyper.
Identifierade utmaningar i framtiden:
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Etableringen av en ny kryssningskaj är något som är positivt för utvecklingen på
Gotland och den medför samtidigt fler anlöp till kaj med större kryssningsfartyg och
med gäster som rör sig över hela Gotland
Turistsäsongen – förlängs och antalet besökare ökar varje år
Rekrytering av RiB på vissa orter kommer att medföra fortsatta förändringar i
räddningstjänsten operativa inriktning och förmåga
Ökad militär närvaro – det förändrade omvärldsläget har medfört att regeringen
beslutat om ökad militär närvaro på Gotland. Det innebär bl a ökad permanent militär
bemanning på ön samt ökad övningsverksamhet på hela Gotland.
Urbaniseringen och fokus mot Visby området och några tätorter som kommer att
medföra nya utmaningar för räddningstjänsten
Individanpassat brandskydd har länge varit en aktuell fråga för räddningstjänsten
nationellt, men det saknas tydliga riktlinjer hur det ska omsättas i praktiskt arbete.
Regionen som helhet behöver ta fram ett arbetssätt för att hantera individanpassat
brandskydd då allt fler äldre bor kvar längre hemma och även vårdas i hemmet.
Visby innerstad och framför allt området vid Stora Torget bör bli föremål för ett
övergripande samverkansprojekt där bl.a. erfarenheter från andra städer såsom Eksjö
bör tillvaratas.
Uppbyggnad av räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) utifrån MSB och
statens inriktning kommer med stor sannolikhet få ett ökat fokus de kommande åren

Extrema väderförhållanden
Klimatförändringarna har medfört och kommer sannolikt att medföra förändrade
väderförhållanden och de senaste åren har vi kunnat konstatera en ökad förekomst av
extrema väderförhållanden.
Exempelvis:
 Under sommarperioden med risk för omfattande skogsbränder
 Minskad årsnederbörd medför (dricks-) vattenbrist
 Intensiva regnperioder med risk för översvämningar
 Omfattande lågtryck med stormvindar (exvis Gudrun och Per)
Region Gotland måste kontinuerligt utveckla sin förmåga att leverera samhällsservice även
under påfrestningar såsom extrema väderförhållanden och dess konsekvenser.
Likvärdigt och tillfredställande skydd mot olyckor
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Region Gotland är som kommun stor till ytan. Det är relativt långa avstånd och under
sommarmånaderna har Gotland ett stort antal besökare. Under sommarmånaderna (juniaugusti) har Gotland ca 1 miljon besökare.
Region Gotland ser att en indelning i tre distrikt på Gotland (norr, mitt och söder) är
strategiskt lämpligt för att optimera främst de skadeavhjälpande resurserna men även de
skadeförebyggande insatserna. Region Gotland anser därför att det är viktigt att
upprätthålla resurser i form av brandmän (heltid eller RiB) med god skadeavhjälpande och
skadeförebyggande förmåga inom dessa områden. Region Gotland upplever dock problem
med att rekrytera och behålla personal inom en del av dessa. Denna problembild för
mindre orter är nationell och Region Gotland kommer att fortsätta arbeta aktivt för att
avhjälpa den svåra bemanningssituationen som råder.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Region Gotland kommer även utreda andra möjligheter till skadeavhjälpande resurser samt
titta på möjligheterna att öka den enskildes förmåga i särskilt utsatta områden. Region
Gotland kommer att titta på hela samhället för att hitta resurser som kan förebygga olyckor
och/eller utföra en tidig skadeavhjälpande insats. Dessa resurser kan utgöras av allt från
Region Gotlands egna personalgrupper till medborgare, privata aktörer eller andra
organisationer och myndigheter som på något sätt kan bidra till att möta hela Region
Gotlands behov av ett likvärdigt och tillfredställande skydd mot olyckor.
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Uppföljning
De övergripande inriktningar och kvalitetsmål som anges i handlingsprogrammet samt de
lokalpolitiska inriktningarna används för upprättandet handlingsprogrammets bilagor för
operativ verksamhet och förebyggande verksamhet.
Uppföljningarna utförs tre gånger per år och rapporteras till ansvarig nämnd tillsammans
med förslag till förändring och styrning. För att på ett tillfredställande sätt följa upp
samtliga målsättningar i handlingsprogrammet kommer räddningstjänsten också analysera
genomförda insatser samt använda medborgar- och medarbetarundersökningar.
För att följa upp om likvärdigt skydd i nationellt perspektiv uppnås kommer en jämförelse
med tre likvärdiga kommuner att genomföras under perioden. Dessa kommuner är
Västervik, Norrtälje och Motala.
De genomförda insatserna följs upp i olika omfattningar beroende på insatsens komplexitet
samt konsekvensutfall. I en del fall genomförs även intervjuer med drabbade för att följa
upp deras förmåga att förebygga och ingripa. Det gäller även deras uppfattade känsla av
trygghet och säkerhet.
Region Gotland arbetar med styrkort som styrmodell och utifrån dessa redovisas varje
tertial förvaltningarnas måluppfyllelse.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Räddningstjänsten gör inom ramen för samhällsbyggnadsförvaltningen en årlig
verksamhetsplan där olika aktiviteter redovisas och beslutas.
Utifrån denna redovisar räddningstjänsten verksamhetens resultat i delårsrapporter och för
varje år en årsrapport. Dessa sammanställs förvaltningsvis och redovisas till respektive
nämnd.
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Bilaga - Kommunala vattenområden
Översikt över kommunala vattenområden i Region Gotland.
Hamnar och dess gränser i vatten

Bilderna visar avgränsningar inom hamnområden där kommunen svarar för
räddningstjänst. I området utanför markeringarna svarar Sjöfartsverket för livräddning och
Kustbevakningen för miljöräddning.

Klintehamn

57° 23,4’ N, 18° 11,6 O

Ronehamn

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

57° 10,4’ N, 18° 29,6’ O
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Storugns

57° 50,5’ N, 18° 48’ O

Slite industrihamn och Lanthamnen
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57° 42,7’ N 18° 48,6’ O
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Visby hamn

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

57° 39’ N, 18°N 17’ O
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Riskbild 2019
Underlag inför nytt handlingsprogram för räddningstjänsten

Inledning
Att förespå framtiden är i princip en omöjlighet, men genom att analysera tidigare händelser går
det att göra kvalificerade antaganden för att vara så förberedd som möjligt.
Riskbilden syftar till att synliggöra riskerna för beslutsfattare, invånare och anställda, och för att
utgöra ett underlag för dimensionering av både förebyggande och skadeavhjälpande verksamhet.
Riskbilden uppdateras/revideras huvudsakligen i samband med att nytt handlingsprogram tas
fram.
Dokumentet ger en bild av antalet händelser och var de hittills inträffat. Ambitionen är att
identifiera de olyckstyper, särskilda objekt och andra omständigheter som Räddningstjänsten
Gotland har att förhålla sig till vid dimensionering av organisationen samt förmåga. Händelserna
granskas dels avseende geografisk förekomst, dels jämförs de mot riket som helhet (per tusen
innevånare). Händelserna redovisas översiktligt till antalet och geografisk placering. Varje
händelse inom samma händelsetyp kan vara mer eller mindre komplicerad att hantera. Någon
djupare analys av händelsetyperna och förmåga har inte genomförts.
Särskilda objekt presenteras avseende geografisk placering samt vilken typ av verksamhet som
bedrivs. Dessutom belyses möjliga konsekvenser av ett förändrat klimat samt påverkan från
större evenemang och turistsäsongen.
Underlag till dokumentet är huvudsakligen hämtad från Myndigheten för Samhällsskydd och
beredskaps (MSB) databas IDA. Andra källor är från Räddningstjänsten databas Core avseende
geografisk placering och från databasen Daedalos avseende särskilda objekt. 2018 byttes system
för inrapportering av händelser till MSB nationellt samt att räddningstjänstens verksamhetssystem
byttes från Core till Daedalos. Det gör att statistiken för 2018 kan ha några för få händelser eller
som inte hamnat under rätt händelsetyp.
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Region Gotland
Gotland är Sveriges största ö och ligger avgränsad i Östersjön med endast färje- eller
flygförbindelse. Invånarantalet är strax under 60 000 varav ca 25 000 bor i Visby tätort. I VibbleVästerhejde är invånarantalet ca 2 200, i Hemse, Klintehamn och Slite ca 1 500-1 600 vardera och
i Roma ca 1 200. Övriga tätorter har mellan 200-900 invånare (se tabell).
Tätorter (antal inv)

Källa Demografen.gotland.se
Gotlands totala landareal är 3 135 km2 , 45 % utgörs av skog och 36 % av jordbruksmark. För
övrig mark se tabell.
Landareal (ha)
Täkter och
Åkermark
85 846
gruvområden
1 393
Betesmark
25 734
Golf och skidpister
431
Skogsmark
142 000
Vatten
3 177
Bebyggd
mark
15 467
Övrig mark
42 627
Total landareal
313 498

Besöksnäring
Gotland har historiskt sett haft en positiv utveckling avseende besöksnäringen. 2016 innebar
toppnoteringar för både antalet resenärer och antalet gästnätter. Nästan 2 200 000 passagerare
reste till och från Gotland med färja eller flyg och antalet gästnätter hamnade på 1 029 000 på
kommersiella boendeanläggningar (källa Gotland i siffror 2017). Högsäsongen inträffar under
sommarperioden som framgår i nedanstående bild.

Källa Gotland i siffror 2017

Demografi
Befolkningsutveckling
Befolkningen har legat konstant med viss variation fram till 2015. Därefter har ökningen varit
kraftig, 1 858 personer mellan 2015 och 2019. Fördelning mellan män och kvinnor är i princip
lika. Av befolkningen har 7,5 % utländsk bakgrund. Finland, Polen, Tyskland, Syrien, Thailand
och Afghanistan är de vanligaste ursprungsländerna.

Befolkningsutveckling
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Källa SCB

Prognos
Region Gotland har en vision om 65 000 invånare år 2025. Prognosen visar att invånarna stadigt blir fler men
inte i den takten för att visionen kommer att uppnås utan befolkningen beräknas hamna på drygt 61 000 år
2025. Under prognosperioden 2018 - 2028 kommer folkmängden i Region Gotland att öka med 3000 invånare,

från 59 249 till 62 249 personer (källa Region Gotland). Största ökningen sker runt Visby med över 2 200
invånare.

Källa Region Gotland
Befolkningstillväxten är beroende av att nybyggnationen av bostäder fortsätter och arbetstillfällen
finns.

Åldersstruktur
Andelen äldre i Sveriges befolkning ökar. Människor lever idag längre än tidigare. År 2050 räknar
man med att antalet personer över 85 år kommer att ha fördubblats jämfört med idag. Idag är
medelåldern på Gotland är högre än i jämförelse med riket som helhet, 44,8 år på Gotland mot
41,2 i riket.
I en tidigare prognos framtagen av Sweco 2016 för region Gotlands räkning, visar på en kraftig
ökning av äldre gotlänningar. Åldersområdena 76-85 år och 86 år och äldre prognosticeras att öka
med 54,5 % respektive 24,5 % från 2015-2025. Övriga åldersområden varierar mellan ± 0 - 10 %.
Med högre medelålder, fler äldre samt att antalet i arbetsför ålder inte ökar i samma omfattning
innebär att färre skatteintäkter kommer in och behovet av samhällsservice sannolikt ökar.

Bostäder
Totalt finns 29 116 bostäder i regionen varav 60 % är småhus. Övervägande del av
lägenhetsbeståndet finns i Visby med omnejd. Fördelning av boendeform redovisas i
nedanstående figur.

Boendeform

småhus
flerbostadshus
övriga hus
specialbostäder

Källa SCB
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
Övriga hus avser byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter, till
exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.
Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.

Sedan 2010 har nybyggnation av bostäder legat omkring 50 – 100 per år fram till 2016 då ökade
kraftigt byggnationen av flerbostadshus till nästan 250 bostäder. 2017 hamnade siffran på
omkring 100 för att året efter öka till drygt 220. Planer för fortsatt byggnation av bostäder finns
för kommande år. Visborgsområdet är ett område som möjliggör omkring 400 nya bostäder, även
andra områden finns planer att bygga bostäder framöver. Huvudsakligen är dessa områden
placerade i Visby med omnejd.

Nybyggnation av bostäder
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Källa SCB
Under åren 2010 till 2018 har nästan 1 400 nya bostäder tillkommit.

Senior/trygghetsboende
I takt med ökad andel äldre så marknadsförs senior-/trygghetsboende för åldersgrupper 65 + och
uppåt. I en rapport Brandskyddssituationen i bostäder som marknadsförs åt äldre visar att äldre
bor främst i egna bostäder och på senare tid har bostäder som marknadsförs åt äldre (t.ex. senior/trygghetsbostäder, 65+, 70+, etc.) upptagit en växande andel av dessa. Detta i takt med ett ökat bostadsbehov
bland äldre och en kvarboendeprincip där individer så långt som möjligt ska beredas möjlighet att bo kvar i sina
egna bostäder när de blir äldre. Problemet är att dessa bostäder trots att de marknadsförs som tryggare bara
uppfyller det i social bemärkelse. Brandskyddsmässigt har de inte högre brandskydd än vanliga bostäder eftersom
de tilldelats samma verksamhetsklass.
Antalet senior- och trygghetsboenden på Gotland har ökat de senaste åren och fler kommer
sannolikt att uppföras.

Vägnät
Vägnätet på Gotland består av länsvägar (140-vägar) som är det primära vägnätet då riksvägar
och europavägar saknas. Sekundärt och tertiärt vägnät på Gotland består av 500-700-vägarna.
Bashastigheten på det gotländska vägnätet är i huvudsak 80 km/h, några enstaka sträckor har 90
km/h som högsta tillåten hastighet. Utpekade vägar som är primär eller sekundär för transport
av farligt gods saknas för Gotlands vägnät. På Gotland är 150 mil statlig väg, 25 mil kommunala
gator och ca 80 mil enskilda vägar som regionen ansvarar för (källa Trafikverket och Region
Gotland). För att få en bild av vad och vart farligt gods transporteras kan siffror hämtas från
Destination Gotland för varje år.

Frekventa olyckor/ händelser
De två vanligaste uppdragen som Räddningstjänsten Gotland hanterar är akut sjukvårdsuppdrag
samt automatlarm ej brand (felaktigt larm från automatisk brandlarmanläggning). Dessa två står
för 49 % av alla händelser, medelvärdet av alla händelser över en 20-årsperiod. Då dessa
händelser har det gemensamt att de inte skall vara dimensionerande för Räddningstjänstens
organisation har de sorterats bort i diagram 1 nedan.
De vanligast förekommande larmen som klassificeras som räddningstjänst är brand annat än
byggnad där brand i mark och skog ingår, brand i byggnad varav brand i bostad är övervägande
samt trafikolycka. Andra händelser finns med i statistiken men redovisas inte här.
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Diagram 1 Räddningstjänsts händelser 1998 – 2018. Källa Ida.

Jämförelse Gotland och riket
Nedan presenteras hur händelser på Gotland ligger till i jämförelse med riket som helhet.
Sammanfattning av de olika händelsetyperna sker efter samtliga diagram.
Brand annat än byggnad
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Diagram 2 Jämförelse brand annat än byggnad per tusen innevånare. Källa IDA
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Diagram 3 Jämförelse brand i skog och mark per tusen innevånare. Källa IDA
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Diagram 4 Jämförelse brand i byggnad per tusen innevånare. Källa IDA

Brand i byggnad orsak

Brand i byggnad orsak soteld
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Diagram 5 Jämförelse brand i byggnad orsak soteld per tusen innevånare. Källa IDA
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Diagram 6 Jämförelse brand i bostad per tusen innevånare. Källa IDA
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Diagram 7 Jämförelse utvecklad brand i bostad per tusen innevånare. Källa IDA
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Diagram 8 Jämförelse trafikolyckor per tusen innevånare. Källa IDA
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Diagram 9 Jämförelse drunkning eller tillbud per tusen invånare. Källa IDA
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Diagram 10 Jämförelse akut sjukvårdslarm per tusen innevånare. Källa IDA
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Diagram 11 Jämförelse automatlarm ej brand per tusen innevånare. Källa IDA

Sammanfattning jämförelse Gotland och riket
Händelsen brand annat än byggnad, där brand i skog och mark ingår ligger Gotland nära rikets
medel med viss avvikelse vissa år.
När det gäller händelsen bränder i byggnader samt utvecklad brand i bostäder är risken större på
Gotland än i riket som helhet. Bränderna har minskat något över tid, dock visar 2017 på en
ökning. En orsak att Gotland ligger högt avseende brand i byggnad samt brand i bostad härrör
från brandorsaken soteld. Antalet soteldar har halverats över tid på Gotland genom aktivt arbete
av Brandförebyggarna som utför rengöring och brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler.
Fortfarande är dock brandorsaken soteld högre i jämförelse med riket. Det kan bero på att många
fastigheter på Gotland använder ved som värmekälla i jämförelse med hur det ser ut i riket som
helhet.

Händelsen trafikolyckor följer Gotland Rikets siffror, en ökning förutom att från 2017 är
minskningen större på Gotland än i riket som helhet.
Händelsen drunkning eller tillbud så är jämförelsen gjord med liknande kommuner som Gotland
där det finns räddningsdykare, 100 tusen städer/kommuner (Norrköping, Linköping m.fl) och
storstäderna som lagts ihop till två linjer i diagrammet. Gotland ligger ungefär i mitten i
jämförelse med övriga med viss variation. Den kommun som sticker ut mest vissa år är Västervik.
Händelsen akut sjukvårdslarm där är Gotland högt över riket som helhet. En av orsakerna kan
vara att många kommuner inte har avtal med Landstingen att utföra dessa uppdrag. På Gotland
har dessa uppdrag förekommit sedan 1980-talet. Den kraftiga nedgången av händelser 2013 beror
på att sjukvården lämnade SOS-alarm och gick över till Sjukvårdens larmcentral. I många fall så
larmades inte räddningstjänsten på dessa händelser som man hade gjort tidigare. Även andra år
visar på stora variationer. Det beror på att kriterierna när räddningstjänsten ska larmas har
ändrats. Händelsen akut sjukvårdslarm är inte dimensionerande för räddningstjänstens
organisation utan utförs på uppdrag åt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Händelsen automatiskt brandlarm utan brandtillbud ligger Gotland något under riket som helhet,
men visar på en ökning över tid. Sedan hösten 2018 har ett aktivt arbete påbörjats för att minska
antalet felaktiga automatiska brandlarm. Om det resulterar i en minskande trend av dessa
händelser får tiden utvisa.

Geografisk placering
För att få en bild av var händelserna inträffar på Gotland har verktyget ”Heatmap” använts.
Indelningen i olika färger anger var händelserna inträffar och antalet. Skillnaden visas i nivåer,
från inga händelser till fem eller fler händelser inom det geografiska området. Den röda färgen
anger flest inträffade händelser och den genomskinliga färgen inga inträffade händelser. Urvalet
för händelsen trafikolycka, brand i byggnad och brand annat än byggnad redovisas i tre
tidsperioder för att se om förändring skett över tid. Tidsperioderna är 2012-2013, 2014-2015 och
2016-2017.
Trafikolyckor

Bild 1 Geografisk placering trafikolyckor 2012 – 2013. Källa Core

Bild 2 Geografisk placering trafikolyckor 2014 – 2015. Källa Core

Bild 3 Geografisk placering trafikolyckor 2016 – 2017. Källa Core

Brand i byggnad

Bild 4 Geografisk placering bränder i byggnader 2012-2013. Källa Core

Bild 5 Geografisk placering bränder i byggnader 2014-2015. Källa Core

Bild 6 Geografisk placering bränder i byggnader 2016-2017. Källa Core

Brand annat än byggnad

Bild 7 Geografisk placering bränder annat än byggnad 2012-2013. Källa Core

Bild 8 Geografisk placering bränder annat än byggnad 2014-2015. Källa Core

Bild 9 Geografisk placering bränder annat än byggnad 2016-2017. Källa Core

Befolkning
Gotlands befolkning var 59 249 (november 2018). Vid en jämförelse av var Gotlands befolkning
bor och insatsområdet för framför allt brandstationen i Visby så visar det sig att i insatsområdet
bor 63 % av Gotlands befolkning. Därutöver sker inpendling till Visby och även utpendling från
Visby. Inpendlingen är betydligt större än utpendlingen. Även om inga siffror kan redovisas för

inpendling så är uppfattningen att det befinner sig mer än 63 % av befolkningen i insatsområdet
för Visbystationen dagtid under vardagar.
Befolkning sommartid
Befolkningen på Gotland ökar under sommaren, både av de som har egen fastighet på ön men
inte är mantalsskrivna på ön och av turistnäringen, dvs antalet övernattningar. Några siffror på
hur mycket och var befolkningen ökar finns idag ingen statistik på. Med nästan 2,2 miljoner
resande och över en miljon gästnätter på de kommersiella boenden på Gotland så är det ändå en
indikation att antalet personer som vistas på Gotland ökar rejält under sommarperioden. Även
om ingen statistik finns tillgänglig var befolkningen ökar mest så är uppskattningen att områdena
Visby med omnejd, söder om Hemse och Fårö står för en stor del av ökningen.

Sammanfattning geografisk placering av händelser
Avseende trafikolyckor så finns en liten variation på var flest händelser inträffar. I huvudsak så
inträffar de flesta i ett område runt om Visby med omnejd inom en radie på drygt två mil,
omkring Hemse med en radie på ca en mil och varierat på norra Gotland mellan orterna Slite och
Fårösund.
Bränder i byggnader visar på en lite variation där flest bränder inträffar. En huvudsaklig radie
kring Visby, radien är dock kortare än området för trafikolyckor. På övriga delen av Gotland är
det mer varierat var det inträffar. En av orsakerna kan bero på att bränder i byggnader är färre än
trafikolyckor vilket ger skillnad i det geografiska området.
Brand annat än byggnad visar på något större variation på den geografiska placeringen.
Huvuddelen av händelserna inträffar runt om Visby, både öster och söder om. På övriga Gotland
varierar det var de flesta bränderna inträffar.
Vid jämförelse med var brandstationerna är placerade på Gotland och var händelserna inträffar så
finns en tydlig bild av att brandstationerna på Gotland är lokaliserade på rätt plats.

Omkomna i samband med brand
En dödsbrand är en brand som leder till en eller flera omkomna personer. Det inkluderar alla
händelser, både oavsiktliga och avsiktliga och alla typer av bränder. Sedan 1999 har 20 personer
omkommit i brand på Gotland (källa IDA). Män är överrepresenterade i statistiken, av 20
omkomna är 14 män. Ålderskategorin 80+ står för 9 av 20 omkomna. Några år sticker ut i
statistiken med fyra omkomna i fyra bränder medan under flera år så omkommer ingen. Sedan
2016 har ingen omkommit i brand på Gotland. I jämförelse med riket är risken att omkomma i
brand 2,5 gånger högre per 1 000 invånare.
För att minska risken för att personer omkommer eller skadas är bostaden en viktig plats som
kräver åtgärder med att ta fram arbetssätt för insatser som är särskilt riktade mot olika
populationer. Den senaste forskningen har observerat att omkomna och skadade kommer från
olika populationer, dvs. de grupper av individer som har hög risk att omkomma mer sällan skadas
och att de grupper som skadas mer sällan omkommer (källa MSB). Forskningen konstaterar även
att de som saknar brandvarnare i mindre utsträckning är oroliga för bränder, anser sig ha mindre
möjlighet att påverka sin brandsäkerhet, i mindre grad känner ansvar för att säkerhetsåtgärder
vidtas i hemmet, samt i mindre grad tar information om risk och säkerhet på allvar. Även de som
inte har släckredskap bryr sig i mindre utsträckning om sitt skydd i hemmet. För denna riskgrupp
krävs andra typer av lösningar som passivt kompenserar för bristen i denna förmåga.

Särskilda objekt
Särskilda objekt är verksamheter med en riskbild som skiljer sig från mängden. De består av
verksamheter som omfattas av SEVESO-lagstiftningen (1999:381), är farlig verksamhet enligt 2

kap. 4 § i lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt större komplexa objekt i övrigt där en
olycka bedöms få stora konsekvenser.

Bild 10 Geografisk placering särskilda objekt

Cementa – Heidelberg Cement, Orica samt Vattenfalls oljecisterner
Inom Slite tätort finns flera verksamheter som utgör särskilda objekt. Heidelberg Cement
hanterar sprängämnen för kalkbrytning och brandfarlig vara som bränsle till ugnarna. Vattenfall
lagrar brandfarlig vara i större omfattning, huvudsakligen för reservkraftsproduktion. Orica
Mining Services bedriver sprängämnestillverkning och lagrar ammoniumnitrat samt
sprängämneshanteringen. Hanteringen sker inte inom fabriksområdet utan i ett av kalkbrotten.
Samtliga verksamheter är farlig verksamhet enligt LSO och Vattenfalls hantering av brandfarlig
vara i cisternerna och Oricas sprängämneshantering omfattas av SEVESO-lagstiftningen.
Storugns – KPAB
Företaget KPAB, Kalkproduktion Storugns AB, hanterar olja i större omfattning. Verksamheten
är av sådan omfattning att den omfattas av SEVESO-lagstiftningen och är tillika farlig
verksamhet enligt LSO.
Visby flygplats
Förutom ordinarie linjetrafik finns på Visby flygplats även Sjöfartsverkets räddningshelikopter
liksom Region Gotlands ambulanshelikopter baserade. Vid norra delen av flygplatsen är
Försvarsmaktens verksamhet baserad. Närvaron av försvarsmakten har ökat de senaste åren på

grund av det säkerhetspolitiska läget i omvärlden. Cirka 340 000 resenärer passerar flygplatsen per
år. På flygplatsen hanteras brandfarlig vara i form av flygbränsle. Flygplatsen utgör farlig
verksamhet enligt LSO.
Visby Lasarett inklusive helikopterplattan
Lasarettet är Gotlands enda kvalificerade sjukvårdsinrättning och har akutmottagning samt en rad
specialiteter som medicin, kirurgi, cardiologi, infektion, ögon, öron, barn, förlossning, gyn,
ortopedi, operation, intensivvård, psykiatri m.m. Lasarettet är en samhällsviktig verksamhet. För
att säkerställa sjuktransport till fastlandet finns en helikopterlandningsplats och anläggningen
klassas därmed som farlig verksamhet enligt LSO.
ST1 Oljedepå
I anslutning till Visby hamn ligger ST1:s oljedepå som hanterar merparten av det drivmedel och
de eldningsoljor som förbrukas på Gotland. Produkterna levereras med båt och pumpas till
cisterner för lagring. Från cisternerna levereras de vidare med tankfordon. Anläggningen omfattas
av SEVESO-lagstiftningen samt är farlig verksamhet enligt LSO.
Ygne kraftstation
Kraftstationen är en likströmsanläggning som förser Gotlands invånare med elström via två
kablar mellan Västervik och Ygne. Den möjliggör även överföring till fastlandet av den
vindkraftsel som produceras på ön även om kapaciteten för detta är begränsad varför en ny
förbindelse med högre kapacitet är önskvärd men beslut saknas för genomförande.
Kraftstationen är en samhällsviktig verksamhet.
Visby hamn med kryssningskaj
Visby hamn är logistikcentrum för både person- och godstrafiken. För att det gotländska
samhället skall fungera är det helt beroende av att transporterna till och från Visby hamn
fungerar. Visby hamn är en samhällsviktig verksamhet. Destination Gotland har förändrat
drivmedelshanteringen för färjorna, numer sker bunkring av färjorna från tankbåt s.k ship-to-ship
mot tidigare tankbilstransporter från Slite till Visby. I samband med att Destination Gotlands nya
färja Visborg sattes i trafik sker bunkring av LNG (Liquid Natural Gas) enligt ship-to-ship
metoden.
I anslutning till Visby hamn har en kryssningskaj byggts. Kryssningskajen kan ta emot två
kryssningsfartyg samtidigt. Kryssningsfartygen som anlöper kryssningskajen kan ha en kapacitet
på maximalt 4 000 resenärer var. Kryssningskajen och bunkring av LNG medför att riskbilden i
Visby hamn har ökat, vilket innebär att hamnområdets komplexitet ökat.
Visby innerstad
Innerstaden innebär en stor utmaning för Räddningstjänsten. De trånga gatorna och gränderna
gör det svart att ta sig fram med räddningsfordon. Även om tillgången på brandposter är god är
ledningsnätet ålderstiget och möjligheten att ta ut större mängder vatten saknas. Ägaren av
brandpostnätet, teknikförvaltningen, gör inga förebyggande kontroller av brandposternas
funktion utan åtgärdar bara upptäckta fel, vilket har medfört att brandposter inte fungerat vid
insatser. För att säkerställa brandvattenförsörjningen har en mobil vattenpump med storkapacitet
införskaffats. Det tar dock tid att bygga upp det mobila vattenledningsnätet i jämförelse med
brandpostnätet. Sommartid tillkommer en problemdimension med det stora personantal som
kvällstid vistas i innerstadens nöjesetablissemang.

En brand eller annan händelse där människor behöver utrymma framför allt under kvälls- och
nattetid vid Stora Torget skulle innebära stora påfrestningar. Den mängd personer som kan
befinna sig inomhus på någon av de många krogarna runt omkring Stora torget uppskattas till
drygt 3 000. Därutöver tillkommer de som bor runt omkring, de som vistas utomhus, på
uteservering eller bara befinner sig på platsen. Sammanlagt kan uppskattningsvis 4 000-5 000
personer befinna sig i området. Problembilden vid en händelse i området kring Stora Torget är
framkomlighet, vilken möjlighet som finns att påbörja en insats då mängder av personer som
befinner sig i området, säkerheten för insatspersonalen, stämningen på platsen kan vara ett
problem, tiden det tar innan ytterligare resurser kan vara på platsen, samverkan med sjukvård och
polis med mera.

Bild från Eniro
En jämförelse kan göras med branden i centrala Eksjö 2015 som har en liknande bebyggelse som
Visby med trånga gränder innergårdar och slutna gårdar. Det ska dock noteras att området i
Eksjö består av träbebyggelse. Branden som startade i en lägenhet innebar att ett kvarter brann
ner och 200 personer utrymde sina bostäder. Som mest arbetade ett 80-tal personer från
räddningstjänsten på platsen. Samverkan skedde bl.a. med sjukvård, polis, försvarsmakten,
kommunens krisledning och Länsstyrelsen. En insatsplanering och förebyggande åtgärder hade
tidigare tagits fram för trästaden Eksjö, vilket sannolikt påverkade att omfattningen av branden
inte blev större.
En liknande händelse i Visby skulle innebära stora påfrestningar för räddningstjänsten och
resursuppbyggnad skulle ta tid då räddningstjänsten tillgängliga resurser är 27 personer dagtid och
25 personer nattetid. Ytterligare resurser behöver komma från fastlandet för att förstärka
räddningstjänsten. Händelsen bedöms även innebära stora påfrestningar för sjukvård, polis och
kommunens krisledning. Förutom stora skador på bebyggelsen vid en händelse, skulle det kunna
medföra ett stort skadeutfall. Eftersom Hansestaden Visby är uppsatt på UNESCO:s lista över
världsarv har byggnaderna i sig ett högre skyddsvärde än vad som annars är fallet.
Att vara med på UNESCO:s världsarvslista innebär att det ska finnas en strategi och
handlingsplan för bevarandet. Strategi och handlingsplan förnyas vart 10:e år. Under 2019 har ett
arbete med ny strategi och handlingsplan genomförts. En av delarna i strategi och
handlingsplanen omfattar riskhantering och krisberedskap där räddningstjänsten varit ansvarig
för arbetsgruppen riskhantering och krisberedskap. Genom strategi och handlingsplanen sätts
mål för det gemensamma arbetet att minska riskerna, öka kunskapen och förmågan att hantera
riskerna som finns för Hansestaden Visby. Strategi och handlingsplanen för Hansestaden Visby
beslutas i RF.

Andra påverkansfaktorer
Konsekvenser av ett förändrat klimat
I en rapport publicerad av MSB 2012, Klimatförändringarnas konsekvenser för samhällsskydd och
beredskap, konstateras att "De delar av samhället som hanterar olyckor kan komma att bli mer
belastade till följd av klimatförändringarna. Bland de mer direkta konsekvenserna av
klimatförändringarna i Sverige återfinns bland annat översvämningar, erosion, ras, skred och
skogsbränder. Bebyggelse och infrastruktur utsätts för större påfrestningar och risken för skador
och förstörelse ökar. Extrema väder, ras och skred kan rasera vägar och orsaka olyckor." I en
rapport publicerad av SMHI 2015, Framtidsklimat i Gotlands län redovisas hur klimatet utvecklas
beroende på hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären. En temperaturökning på
mellan 3 grader till nästan 5 beroende på begränsade utsläpp eller höga utsläpp. Noterbart är att
dygnsmedeltemperaturer över 20 grader kan uppträda på mer än 30 dagar i följd,
årsmedelnederbörden ökar med 20-30% vid seklets slut, maximal dygnsnederbörd kan öka med
25 %, även antal dagar med låg markfuktighet ökar från dagens 15 till 30-40 dagar.
Den utvecklingen av klimatet kan innebära större risker för bränder i skog och mark. Både fler
bränder men också att omfattningen på bränderna kan bli betydligt större. En tillbakablick av
sommaren 2018 visar på att längre perioder med hög temperatur och minimal nederbörd
förekommer. Sommaren 2018 innebar även att det aldrig har brunnit så mycket och med den
omfattningen tidigare i Sverige. Även våren 2019 inträffade flera omfattande mark- och
skogsbränder runt om i Sverige, händelserna inträffade tidigare på året än en normal mark- och
skogsbrandsäsong.
Med hänsyn taget till Gotlands förhållanden är bedömningen att mark- och skogsbränder och i
viss mån översvämningar de händelser som bör beaktas i arbetet med Räddningstjänstens
förmåga framöver.
Större evenemang samt turistsäsongen
På Gotland genomförs flera evenemang som kännetecknas av att ett stort antal personer tillfälligt
vistas förhållandevis begränsade områden. Mest kända är de olika "veckorna", Almedals-,
Stockholms- och Medeltidsveckan, som alla i huvudsak samlar deltagare till Visby eller dess
närområde. Flera idrottsevenemang samlar också många deltagare och stor publik, exempelvis
Gotland Grand National (GGN) och Stånga spelen. Andra evenemang med stor publik är de
musikkonserter som de senaste åren genomförts på Fårö och i Burgsvik.
Förutom dessa evenemang sker också en betydande ökning av antalet personer som vistas på ön
under sommarmånaderna. Utöver Almedalsveckan, och till viss del GGN, gör Räddningstjänsten
ingen förändring av sin beredskap över tid med anledning av större evenemang eller
turistsäsongen. Att sommarmånaderna innebär en ökning av antalet händelser är ett faktum men
då flertalet av dessa är av typen akut sjukvårdslarm genererar de av tradition ingen påverkan då
akut sjukvårdslarm inte är dimensionerande för Räddningstjänstens organisation.
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Diagram 12 Händelser 2006 – 2018 fördelade månadsvis

Kompetens och bemanning
För att hantera händelserna som inträffar på Gotland behövs personal och personalen behöver
ha kunskap och kompetens för att utföra arbetsuppgifterna.
Kunskap och kompetens byggs upp över tid. Vid personalomsättning så innebär det att det tar tid
innan en ny medarbetare har kunskap och kompetens som krävs för arbetsuppgifterna. En
beredskapsbrandman (Räddningspersonal i beredskap, RiB) har idag drygt 50 timmars övningstid
per år. En brandman på heltid är lättare att kompetensutveckla på kortare tid, då arbetstiden kan
prioriteras för detta ändamål. Det är tydligt att det tar tid att ersätta kunskap och kompetens i
samband med personalomsättning, framför allt på beredskapssidan. Det gör även att
specialuppgifter som räddningsdykare, tung räddning, räddning från hög höjd, höjdfordon samt
ledningsfunktioner placeras där heltidspersonal finns.
En viktig del för att klara av arbetsuppgifterna utifrån riskbilden är bemanning och
kompetensplanering, både för beredskapsorganisationen men även för heltidsorganisationen.
Räddningsvärn tas inte med i denna diskussion då det handlar om frivillighet, dvs inga krav att
personal kommer vid larm.

Sammanfattning Riskbild
Statistiken visar på:
− Antalet trafikolyckor följer utveckling i riket med en svag ökning över tid . Dock är
minskningen större de senaste åren på Gotland jämfört med riket som helhet.
− Bränder i byggnader är fler på Gotland jämfört med riket som helhet räknat per tusen
innevånare. Där är brandorsaken soteld fortfarande hög i jämförelse med riket. Även
området brand i bostad och utvecklad brand i bostad är fler jämfört med riket som
helhet. Området behöver fortsatt fokuseras på för att minska antalet bränder.
− Brand annat än byggnad ligger Gotland nära rikets medel med viss avvikelse vissa år.
− Lokaliseringen av Räddningstjänstens brandstationer överensstämmer med händelsernas
geografiska placering.
− Risken att omkomma till följd av brand är större på Gotland än riket som helhet.
− Antalet äldre kommer att öka. Efterfrågan av särskilt boende kommer sannolikt öka och
vara större än tillgången. Det innebär att vården i hemmiljö kommer att öka och därmed
behovet av individanpassat brandskydd för de personer som vårdas i hemmiljö och har
svårigheter att hantera en brand och kunna utrymma på egen hand.
En omfattande brand eller annan liknande händelse i Visby innerstad kan innebära stora
utmaningar.

Slutsats Riskbild
Slutsatsen är:
• Det behöver fortsatt fokuseras på att minska antalet bränder i byggnader. Orsaken soteld
behöver fortsätta att minska, men även att ta fram åtgärder för att minska antalet bränder
i bostäder.
•

Individanpassat brandskydd har länge varit en aktuell fråga för räddningstjänsten
nationellt, men det saknas tydliga riktlinjer hur det ska omsättas i praktiskt arbete.
Regionen som helhet behöver ta fram ett arbetssätt för att hantera individanpassat
brandskydd då allt fler äldre bor kvar längre hemma och även vårdas i hemmet.

•

Visby innerstad och framför allt området vid Stora Torget bör bli föremål för ett
övergripande samverkansprojekt där erfarenheter från andra städer såsom Eksjö bör
tillvaratas.

•

När det gäller förmåga och samverkan avseende att framför allt hantera skogs- och
markbränder utifrån ett förändrat klimat har Räddningstjänsten sett över samverkan med
andra aktörer och är bra rustad. Andra händelser som kan bli långvariga behöver
analyseras djupare för att bli bättre hantera dessa, både för räddningstjänstens del men
också ur ett Regionperspektiv. En viktig del i det arbetet handlar om hur

samverkan/samarbete kan utvecklas både internt och externt innan hjälp från andra
kommuner kan komma till Gotland.
•

Samverkan bör öka med de särskilda objekten, områden som behöver fokuseras på är
bl.a. insatsplanering, gemensamma övningar och den egna förmågan hos de särskilda
objekten.

•

Bemanning och kompetensplanering är en förutsättning för att klara uppdraget.
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Förkortningar och definitioner
RCB

Räddningschef i beredskap

YB

Yttre befäl vars främsta operativa uppgift är att leda, fördela och
samordna arbetet på en skadeplats när flera räddningsstyrkor används. YB
har också det dagliga ansvaret för att säkerställa beredskapsnivån i
kommunen.

SLH/SLD

Heltids- eller deltidsanställd styrkeledare. Ansvarar för att leda, fördela
och prioritera arbetet för en räddningsstyrka på en skadeplats. Vid större
olyckor där flera räddningsstyrkor samverkar ska styrkeledaren kunna
agera som sektorchef för en del av skadepanoramat.

Arbetsledare Ansvarar för att leda, fördela och prioritera arbetet för en räddningsstyrka
på en skadeplats. Har inte formell behörighet att verka som
räddningsledare enligt LSO. Har en delegering i arbetsmiljöansvar och
intern utbildning till arbetsledare. Räddningsledarskapet innehas i dessa
fall av person med behörighet och delegering som även den har koppling
till insatsen och det operativa arbetet.
LSO

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

MSB

Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

RE

Räddningsenhet. Tungt fordon (> 3,5 ton) i form av en brand/släckbil
med en bemanning på fyra till fem personer samt tillhörande utrustning
för brandsläckning och övriga räddningsuppdrag.

HE

Höjdenhet. Tungt fordon (> 3,5 ton) med monterad maskinstege och
arbetsplattform för arbete och räddning på hög höjd. Bemannas av en
person.

VE

Vattenenhet. Tungt fordon (> 3,5 ton) bestyckad med vattentank och en
volym som överstiger 7 m3 i syfte att vattenförsörja räddningsenheter

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

LRE

FIP

och/eller höjdenhet med vatten. Bemannas av en person.
Lätt räddningsenhet. Lätt fordon (<= 3,5 ton) bestyckad med
släckutrustning och viss materiell för övriga räddningsuppdrag i syfte att
komplettera de tunga enheterna och bidra med snabbhet och flexibilitet.
Bemannas av två till tre personer.
Första insats person. Lätt fordon, ofta i utförande som en vanlig
personbil, med syfte att få fram en till två personer så fort som möjligt till
en olycka. Har i första hand som uppgift att utföra akutsjukvård, varna
och spärra av olycksplatsen.

FIE
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Första insats enhet, bemannad med två heltidsbrandmän, som finns i
södra och norra distriktet. Mindre fordon med utrustning för första
insats mot brand, sjukvård och andra olyckor.

RiB

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

CAFS

Deltidsanställd brandman som har sin huvudarbetsgivare utanför
räddningstjänsten. En RiB har som grund beredskap var tredje vecka och
får larm på en sökare varpå hen tar sig till sin brandstation för ombyte
och avfärd till olyckan.
Compressed air foam
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Inledning
De operativa riktlinjerna är en bilaga till Region Gotlands handlingsprogram för skydd mot
olyckor. Riktlinjerna beskriver mer i detalj det operativa arbete som räddningstjänsten
bedriver för att leva upp till handlingsprogrammet.
Riktlinjerna ska fungera som vägledning och styrning av räddningstjänstens uppdrag före,
under samt efter en olycka har inträffat med avseende på det operativa arbetet.
Räddningstjänstens uppdrag ligger i att hjälpa den enskilde när dess egen förmåga inte
räcker till. I dessa fall ska räddningstjänsten leverera snabb hjälp till den enskilde och det
ska ske på ett effektivt sätt. Räddningstjänstens bemötande ska skapa en känsla av trygghet
och värdighet.
Räddningstjänstens operativa arbete styrs enligt LSO.
Räddningstjänstens handlingsprogram enligt LSO sammanfattar de identifierade
riskområdena för Region Gotland och den operativa verksamheten ska anpassas utifrån
dessa. Handlingsprogrammet upprättas för varje mandatperiod och är aktuellt i fyra år. De
operativa riktlinjerna följer handlingsprogrammet och dess mandatperiod men kan vid
behov omarbetas varje år. Syftet är att kunna agera proaktivt och följa samhällsutvecklingen
även under kortare tid än fyra år.
Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl riktlinjerna för Region Gotland
och dess räddningstjänst. I de operativa riktlinjerna uppdras till Regionstyrelsen (RS) att
inom ramen för handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta om ändrade
riktlinjer för den operativa verksamheten.
Sådana beslut skall anmälas till regionfullmäktige.

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

I riktlinjerna återfinns beskrivningar av hur verksamheten arbetar för att uppnå de
övergripande målen och de kvalitetsmål som återfinns i handlingsprogrammet samt hur
verksamheten följer upp arbetet kring dessa kvalitetsmål.
De operativa riktlinjerna innehåller även information om strategiska satsningar som
verksamheten planerar att göra inom det skadeavhjälpande arbetet. Dessa strategiska
satsningar kan sträcka sig över hela handlingsprogrammets giltighetstid men kan även vara
kortare satsningar som genomförs årligen, och dessa kan då komma att revideras vid
behov.
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Strategiska satsningar












All heltidspersonal inom räddningstjänsten Gotland skall arbeta olycks- och
skadeförebyggande över hela Gotland. Detta kan göras genom:
- Utbilda anställda inom Region Gotland och elever i årskurs 2, 5 och 8
- Informera och ge råd till allmänheten
- Verka för minst en fungerande brandvarnare per bostad
Utveckla arbetet med rekrytering och utbildning av RIB-personal genom t ex
flexiblare schemaläggning, kombinationstjänster och nya arbetssätt för att
långsiktigt säkerställa en deltidsorganisation minst enligt normalnivå.
Utveckla och samordna utbildningsinsatser, fortbildning, ledning och styrning
gemensamt för heltids- och deltidsbrandkårer.
Utveckla arbetet med skydd mot olyckor i de delar av Gotland som har långa
insatstider så att målet med likvärdigt skydd uppnås.
Samverkan med andra förvaltningar för att minska olyckor
Samverka med andra kring åtgärder för riskgrupper i samhället som omkommer i
samband med brand
Minska trafikolyckor i samverkan med väghållare, polis m fl
Klimatrelaterade olyckor/insatser
Pågående klimatförändringar ställer krav på anpassningar av beredskap och
förmåga utifrån förändrad riskbild.
Utveckla och samordna frivilliga och andra samhällsresurser att ingå aktivt i arbetet
med skydd mot olyckor.

Stöd till den enskilde

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

En olycka som medför personskador eller skador på egendom kan upplevas som mer eller
mindre traumatisk för de inblandade. Detsamma kan gälla för personer som bevittnar en
olycka eller på annat sätt har koppling till en jobbig händelse.
Räddningstjänsten har speciellt utbildad personal för att möta, hjälpa och stötta personer
som upplevt en traumatisk händelse. Räddningsledaren har till uppgift att vägleda personer
som i samband med en olycka känner behov av psykiskt eller socialt stöd. Vidare kan
räddningsledaren bedöma omfattningen av egendomsskador samt hjälpa till med att
upprätta kontakt med försäkringsbolag. Vid olyckor där många personer är drabbade
kommer räddningstjänsten ut i efterhand för att informera om hur arbetet gick till, vilka
beslut som togs och varför de togs.
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Operativ organisation
Räddningschef

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

Utdrag ur LSO: 3 kap 16 §
”I en kommun skall det finnas en räddningschef. Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är
ändamålsenligt ordnad. Räddningschefen är räddningsledare men får utse någon annan som uppfyller de
behörighetskrav som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att vara
räddningsledare.”
Inom räddningstjänsten delegerar räddningschefen räddningsledarbefogenhet till den
personal som verkar i någon av tjänsterna yttre befäl eller styrkeledare. Räddningschefen
kan närsomhelst överta räddningsledarrollen om behov finns.
Utdrag ur LSO: 1 kap 3 §
”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar
tid och genomföras på ett effektivt sätt.”
Räddningschefens uppgift, enligt LSO 3 kap. 16 §, är att leda kommunens
räddningsinsatser. Insatserna ska, enligt 1 kap 3 §, genomföras på ett effektivt sätt. Även
om räddningschefen utser någon annan till räddningsledare behåller räddningschefen den
övergripande uppgiften att leda kommunens räddningsinsatser. Räddningschefens ansvar
ändras inte för att någon annan utses till räddningsledare för en enskild insats. Vid flera
samtidigt pågående insatser i en kommun är det räddningschefens roll att bland annat fatta
beslut om prioriteringar och att ta inriktningsbeslut inom kommunen. Räddningschefen ska
leda räddningstjänstens verksamhet och se till att räddningstjänstens personal får
nödvändig utbildning och övning samt se till att den beredskap som anges i kommunens
handlingsprogram och instruktioner som följer av detta upprätthålls.
För att upprätthålla räddningschefens ansvar har räddningstjänsten valt att ingå i ett
samverkansavtal med Stor-Stockholms brandförsvar där samtliga räddningschefer som
ingår i samverkansavtalet delar på ansvaret. Den räddningschef som är i beredskap (RCB)
ansvarar för insatsberedskap och operativa insatser inom samtliga kommunala
räddningstjänster och organisationer som ingår i samverkansavtalet.
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Ledning vid kommunal räddningstjänst
Räddningstjänsten samverkar med StorStockholms brandförsvar (SSBF), vad gäller larm
och ledning. Detta innebär att räddningstjänsten utgör en del av regionens ledningsstruktur
enligt nedan.
Ledningsnivå Ledningsnivå Ledningsnivå Ledningsnivå Ledningsnivå
5
4
3
2
1
Räddningschef i Operativ Chef Vakthavande
Yttre befäl
Styrkeledare
beredskap
(OC)
brandingenjör
(YB)
(SL)
(RCB)
(VBI)
Erhålls via
Erhålls via
Erhålls via
Erhålls via egen
Erhålls via egen
samverkansavtalet SSBF:s
SSBF/Uppsala
organisation
organisation
Räddningscentral Brandförsvar

Normalinsatsen
Insatsen leds på normativ och strategisk nivå av operativa chefen/L4. På operativ nivå leds
insatsen av ett yttre befäl (YB)/L2 eller styrkeledare H (SLH)/L1 som tillika är
räddningsledare och hanterar i sitt utövande av ledning en eller ett begränsat antal enheter.

Operativ Chef

Räddningsledni
ng

Styrkeledare

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

Exempel
Trafikolycka och brand med mindre omfattning, undersökning röklukt och flertalet av automatlarmen.
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Insats med samordningsbehov
Insatsen leds på systemledningsnivå av operativa chefen/L4. På operativ nivå leds insatsen
av ett Yttre befäl (YB)/L2 som tillika är räddningsledare och hanterar i utövande av ledning
upp till fem-sex enheter. Begränsningen i utövande av ledning på denna nivå ligger i
samordningsbehovet mellan interna och externa resurser.

Operativ Chef

Räddningsledni
ng

Styrkeledare
Styrkeledare

Exempel
Större trafikolycka, villabrand, lägenhetsbrand, automatlarm i riskobjekt.

Insats med stort samverkans- och samordningsbehov
Insatsen leds på systemledningsnivå av operativa chefen/L4. En insats med stort
samverkans- och samordningsbehov leds av yttre befäl (YB)/L2 som är tillika
räddningsledare. Styrkeledare H (SLH) har samordningsansvaret mellan skadeplatsens
sektorer och verkar i rollen som skadeplatschef med uppgiften att bedriva insatsen enligt
räddningsledarens beslut i stort. Styrkeledaren D (SLD) leder sin enhet eller sektor med
samordningsansvar mellan enheter och verkar i rollen som sektorchef.
Ledningsorganisationen kan förstärkas med yttre stabsfunktioner som exempelvis
information/media, analys, resurs och säkerhet.
Detta sker genom inkallning av personal (bl a fridygnsledig) alternativt förstärkning från
annan räddningstjänst.

Räddningschef i beredskap
Operativ Chef

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

Räddningsledning

Styrkeledare
Styrkeledare
Styrkeledare
Styrkeledare
Styrkeledare

Exempel
Vindsbrand, brand i industri, olyckor med farligt gods och andra större insatser är YB ledningsnivå 2 är räddningsledare. Styrkeledare H /
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ledningsnivå 1 är skadeplatschef och insatsen är indelad i ett antal sektorer med styrkeledare / ledningsnivå 1 som sektorchefer. Räddningschef
i beredskap har kommit in till SSRC och normativ- och strategisk stab etableras.

Beredskapsorganisation inom Region Gotlands Räddningstjänst
För att kunna ge snabb och effektiv hjälp till kommunens invånare är organisationen
placerad på tio brandstationer enligt tabellen nedan. På stationen i Visby samt del av
personalen i Hemse och Slite anställd på heltid medan de övriga stationerna utgörs av RiBpersonal och räddningsvärnmän.
Minimibemanningen utgår inte från respektive stationsort utan utgår utifrån bemanning i
distriktet. Larmcentralen kan vid varje händelse larma med totallarm om bedömningen är
att det behövs större resurser än enligt larmplanens grundbemanning. Yttre befälet kan
också begära totallarm om denna gör en sådan bedömning.

Beredskap numerär
Distrikt

Stnnr

Anspännin
gstid

Distrikt
mitt
Visby
Visby

10
10

90 sek
90 sek

Dalhem

24

Ingen
beredskap

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

Distrikt
norr

Miniminivå

Normalnivå

1 Styrkeledare
5 Brandmän (heltid)

1 Styrkeledare
5 Brandmän (heltid)
12 räddningsvärnmän
1 Yttre befäl
1 Styrkeledare
5 Brandmän (heltid)
12 räddningsvärnmän

1 Yttre befäl

2 Brandmän (heltid)
9 RIB

Fårö

21

Ingen
beredskap
5 min
7 min
Ingen
beredskap
90 sek
5 min

Fårösund

22

Slite

23

Kräklingb
o
Distrikt
söder

25

Klinteha
mn
Garda

26

7 min

27

Ingen
beredskap

2 Brandmän (Heltid)
10 RIB
22 räddningsvärnmän
12 räddningsvärnmän
1 RIB/FIP
3 RIB
10 räddningsvärnmän

Ambition att kunna
återgå till RIB 3
under 2021

7 min

2 Brandmän (heltid)
3 RIB

3 RIB
2 Brandmän (heltid)
dagtid må-fr
9 RIB

2 Brandmän (heltid)
dagtid må-fr
10 RIB
22 räddningsvärnmän
1 RIB/FIP
3 RIB
12 räddningsvärnmän
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Burgsvik

28

29
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90 sek

2 Brandmän (heltid)
dagtid må-fr
1 RIB/FIP
3 RIB
1 RIB/FIP
1 RIB
10 räddningsvärnmän

5 min
5 min
5 min
7 min
Ingen
beredskap

Kommentarer




Den sammanlagda beredskapen ska aldrig under normal beredskap understiga
1 Yttre befäl, 7 styrke-/arbetsledare och 17 brandmän (heltid/RIB).
Normalnivån är 1 Yttre befäl, 7 styrke-/arbetsledare och 19 brandmän (heltid/RIB).
Informationsinsatser, utbildning och övning kan medföra att framkomsttiden
förlängs.

Beredskap och numerär för larm och insatsledning region SSBF
Befattning

Station

Larm- och sambands
operatör

Anspännings
tid

Stor-Stockholms utan dröjsmål
Räddningscentra
l
Operativ chef
Stor-Stockholms utan dröjsmål
Räddningscentra
l
Vakthavande
Johannes/Viktor 90 sek
brandingenjör/brandins ia
pektör
Räddningschef i
Region SSBF
utan dröjsmål
beredskap

Minimi
nivå

Normalnivå

4

4

1

1

2

2

1

1

Första Insats Person (FIP)

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

På fyra stationer har räddningstjänsten infört en taktisk resurs i form av FIP. En FIP åker
direkt till olyckan i en mindre bil med avsikt att försöka stoppa eller fördröja
händelseutvecklingen i ett så tidigt skede som möjligt. Karlstads universitet har gjort
kostnad-nytta analyser1 som visar på stora fördelar ur både ett samhällsekonomiskt
perspektiv som ur den drabbades med att minska tiden innan den skadeavhjälpande
insatsen påbörjas. I Region Gotland finns FIP på stationerna i Klintehamn, Hemse,
Burgsvik, Visby och Fårösund.
I distrikt norr och söder finns en första insatsenhet med heltidspersonal som svarar på
larm inom 90 sekunder och åker på alla räddningstjänstuppdrag.

Kompetenskrav för befäl och brandmän
Räddningschef och dennes ställföreträdande
Kompetens att verka som räddningsledare och utföra tillsyn. Deltar i gemensam
chefsberedskap enligt avtal med Stor-Stockholms Brandförsvar och Norrtälje
räddningstjänst, Uppsala brandförsvar samt Enköping-Håbo.
1

Lång, Elisabeth. Är införande av förstainsatsperson samhällsekonomiskt lönsamt?. Karlstad Business School, 2012
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Yttre befäl och Operativ chef i Räddningscentral
Genomgången ”Räddningsledning Brandmästare, alternativt genomgången
brandingenjörsutbildning med MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst och
behörighet att under delegation verka som räddningsledare. Målsättning att genomgå
länsstyrelsens utbildning ”regional samverkanskurs”.
Styrkeledare Heltid (SLH)
Genomgången Räddningsledare A. Behörig att under delegation verka som
räddningsledare. Fördjupande utbildning i arbetsmiljö, arbetsledning och coachande
ledarskap . Intern målsättning är att genomgå ”Räddningsledning B” samt ”Tillsyn A”.
Brandman heltid
Behörig att genomgå utbildningen ”Skydd mot Olyckor” (SMO) samt kompetens utifrån
förvaltningens aktuella behov. Introduktion anpassad till individen. Brandman som inte har
”SMO- kompetens” ska lägst genomgått ”Räddningsinsats” innan anställning.
Styrkeledare RIB (SLD)
Grundkravet är lägst tre års tjänstgöring som Brandman – RIB erfarenhet att leda grupp
och starta upp insats utan formell kompetens som räddningsledare. Genomgår intern
styrkeledarutbildning för att verka som SL RIB (Arbetsledare). Intern målsättning är
återkommande repetionsövningar per år i taktik, insatsledning och arbetsmiljö
Räddningstjänstpersonal i Beredskap (RiB)
Grundkravet är behörighet till utbildningen ”Räddningsinsats” eller motsvarande, tre
veckors introduktionsutbildning med bland annat rökdykning genomgås. Målsättningen är
att enligt överenskommelse med individen genomgå (GRIB).

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

Kvalitetssäkring
Ett sätt att säkerställa att räddningstjänsten levererar en operativ verksamhet som uppnår
kvalitetsmålen i handlingsprogrammet är genom uppföljning av olika beslutade mätetal.
För att kunna leverera ett likvärdigt skydd mot olyckor till kommunens samtliga invånare
och kunna genomföra effektiva insatser krävs det att antalet personer i beredskap
upprätthålls, så kallad miniminivå. Räddningstjänsten jobbar dessutom för att upprätthålla
en normalnivå för numerär i syfte att kunna erbjuda invånarna ännu bättre service. Detta
följs upp i delårsrapporter och årligen genom att titta på hur stor del av tiden som
numerären har varit tillfyllest. Vid de tillfällen där miniminivån inte kan uppfyllas skrivs en
avvikelserapport.
Målvärde för 2017 är att normalnivån för beredskap skall uppgå till minst 75% av den
totala beredskapstiden och miniminivån skall uppgå till 100% av den totala
beredskapstiden.
Ett uppföljningsmål i handlingsprogrammet är att räddningstjänsten skall ge snabb hjälp till
den enskilde. Detta följs upp genom att mäta tiden från att ett samtal inkommer till SOS till
dess att en första enhet från räddningstjänsten är på plats. Målet är att denna tid aldrig skall
överstiga 30 minuter. Detta mäts genom att 10 % av insatsrapporterna kontrolleras.
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Intern övning och utbildning
Räddningstjänsten övar och utbildas med inriktning att snabbt, säkert och effektivt för
såväl drabbad som för egen personal kunna lösa de nödsituationer som uppstår. Övning
och utbildning sker också i samverkan med andra räddningstjänster och myndigheter för
att kunna hantera mer komplexa och/eller långvariga insatser som uppstår mer sällan.
Övningsverksamheten bygger på räddningstjänstens riskanalys över kommunen.
Övningsverksamheten bygger också på Region Gotlands risk- och sårbarhetsanalys.
Räddningstjänsten följer upp att förmågan att lösa insatser motsvarar krav och
förväntningar genom att göra insatsuppföljning men också kvalitetssäkra resultat i
övningsverksamheten.

För både heltids- och RiB-personal sker arbetet utifrån tre nivåer:

Nivå 1
Den första nivån är övningar/utbildningar som planeras av utsedd övningssamordnare
utifrån flera aspekter. Exempel på vad som kan påverka att en viss typ av
övning/utbildning väljs ut för ett visst år att planeras och genomföras centralt kan vara:
 Specialkompetenser (Kompetens som via samverkan i regionen är av strategisk
betydelse)
 Erfarenheter från larm (om det vid larm framkommer en brist på kompetens eller
ser möjligheten till att utveckla en kompetens kan det blir föremål för en central
satsning)
 Huvudtypolyckor (typolyckor som statistiken visar sker ofta i vår region brukar få
centralt fokus, exempel på det är trafikolyckor, sjukvård och brand)
 Inom områden där räddningstjänsten själva har brist på kompetens och därför har
behov av extern kompetens som utbildar/övar oss hanterar vi det centralt
 Grundutbildningar inom diverse kompetensområden såsom rökdykarledare, Ckörkort, syrgasdelegering, CAFS-certifiering, hydraulverktyg m.fl
 Aktiviteter som i större omfattning påverkar budgeten hanteras centralt.

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

För heltidspersonalen har det på varje lag utsetts en övningsansvarig som säkerställer att
övning på Nivå 2 sker med god kvalitet och regelbundenhet.
Vidare gäller:
 YB och SLH skall delta i gemensamma befälsdagar samt uppnå kraven i
kompetensplanen
 Alla heltidsanställda brandmän skall genomföra fastställt antal styrda övningar per
år med speciellt fokus.
 Alla heltidsanställda brandmän skall genomföra samtliga övningar som ingår i ett
specifikt sommarövningsschema.
 Alla heltidsanställda brandmän skall på eget ansvar säkerställa sin kompetens inom
de områden där det tagits fram kompetensplaner. Godkänd blir man i samband
med att kompetensplanen signeras. Detta dokumenteras och följs upp vid
räddningstjänsten i databasen ”Core”.
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Nivå 2
Den andra nivån hanteras för heltidspersonal på laget utifrån lagets självskattade behov.
Dessa övningar ansvarar enheterna själva för med hjälp av en utsedd övningsansvarig och
där närmaste chef har det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs kontinuerligt.
Antingen utses någon att skapa övning inom ett område där behov finns eller så använder
man sig av en sedan tidigare upprättad övning i övningsbanken. Skapas en ny övning skall
den registreras i övningsbanken. Kravet är att all övning utgår från kunskapskraven i
”Uppgiftskatalog”.
För RiB-personal sker en årlig planering centralt med grundkompetensövningar i syfte att
bibehålla en bred kunskapsbas. Kravet är att samtliga dessa övningar skall genomföras
under året av varje RiB-anställd person. Deltidsskiften väljer själva när och i vilken ordning
man genomför dessa övningar.
Syftet med nivå 2 för både heltids- och RiB-personal är att upprätthålla/förvalta redan
tillskansad kompetens till skillnad från nivå 1 (centralt styrda övningar) som ofta har till
syfte att utveckla eller fördjupa kompetens.

Nivå 3
Den tredje nivån är understödjande kompetenshöjande aktiviteter till organisationen i stort.
 Planera för och anmäla anställda till MSB:s utbildning Räddningsinsats samt stötta
dem under utbildningen.
 Planera för och anmäla anställda till MSB:s utbildning Räddningsledare A samt
stötta dem under utbildningen.
 Planera för och anmäla anställda till MSB:s utbildning Räddningsledning B samt
stötta dem under utbildningen.
 Planera för och anmäla anställda till MSB:s utbildning Tillsyn A samt stötta dem
under utbildningen.
 Planera för och anmäla anställda till MSB:s utbildning Tillsyn B samt stötta dem
under utbildningen.
 Planera för och anmäla anställda till utbildning för C-körkort vilket ger behörighet
att framföra tungt fordon samt stötta dem under utbildningen.
 Genomföra rekrytering av heltidspersonal vid behov.
 Genomföra löpande rekrytering av RiB-personal vartefter behov uppstår.
 Rekrytera sommarvikarier till heltidsorganisationen.

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

Avtal om samverkan vid räddningsinsatser
Samverkan ger regionerna i länen (Stockholm, Gotland och Uppsala) bättre uthållighet
över tiden vid en eller flera insatser.
Räddningscentralerna i Stockholms län
Med syfte att medborgaren ska få så effektiv hjälp som möjligt håller de två centralerna på
att utveckla sin samverkan. Livräddande styrkor ska kunna larmas direkt från båda
centralerna i syfte att påskynda utalarmering. Om en central blir överbelastad ska den andra
centralen kunna gå in och ta över en eller fler insatser.
Räddningstjänsterna i Stockholms/Gotlands län
Samverkansöverenskommelsen ger möjlighet att begära och vara behjälpliga med resurser.
Överenskommelsen ger även möjlighet till hjälp med stabs- och ledningsstöd på skadeplats
och/eller mellan räddningscentralerna.
I regionen finns även en gemensam organisation för händelser med farligt ämne.
Organisationen bygger på ett gemensamt handlingssätt, kunskapsorientering och strategisk
utlokalisering av olika resurser/kompetenser för händelser med kemikalieinslag. I avtalet
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om gemensam kemorganisation avtalas även om att skyttar för acetylengasflaskor ska
finnas som regionsresurs.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Länets räddningstjänster har avtal med MSB om oljeskyddsdepå och saneringsenhet. Dessa
resurser är regionala/nationella och ska kunna vara behjälpliga vid insats där behov
föreligger.
Ett av MSB´s regionala förråd förvaltas av kustbevakningen och är förrådsställt i Slite.
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Räddningsstyrkornas förmåga
Räddningstjänsten på Gotland har, med tillgänglig personal i beredskap, förmåga att
utföra rökdykning i hög riskmiljö under minst 30 minuter.
 Räddningstjänsten har förmåga att genomföra samtidiga räddningsinsatser vid sju
stycken vanliga olyckor inom sju skadeområden på Gotland. Som vanlig olycka
definieras sådan händelse som tar en av räddningstjänstens styrkor i anspråk, såsom
mindre trafikolycka, gräsbrand eller dylikt.
 Räddningstjänsten på Gotland har förmåga att samtidigt genomföra räddningsinsatser
vid tre olyckor, där en olycka är stor och två är vanliga olyckor, inom tre skadeområden
i kommunen. Som stor olycka definieras sådan händelse som tar två till fyra av
räddningstjänstens stationer i anspråk såsom villabrand, större trafikolycka och
liknande.
 Räddningstjänsten ska ha förmåga att genomföra samtidiga räddningsinsatser vid två
stycken olyckor där en är omfattande och en är vanlig olycka, inom två skadeområden i
kommunen. Som omfattande olycka definieras sådan händelse som tar fler än fyra av
räddningstjänstens stationer i anspråk såsom större industribrand, större flygplanshaveri
eller liknande.
I tabellerna som följer nedan beskrivs Region Gotlands Räddningstjänsts initiala förmåga
vid olika typer av händelser. Syftet med beskrivningen är att förtydliga förmågan med
utgångspunkt i konkreta exempel, kopplade till riskbilden. Beskrivningarna utgår från
befintlig organisation, metod och taktik. Vid insatser som är resurskrävande så kan
operativa chefen (SSRC) göra förändringar i beredskapsorganisationen samt kalla in
fridygnsledig personal.


Händelse
Brand i lägenhet i
flerbostadshus

Brand i villa

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

Trafikolycka

Farliga ämnen

Initial förmåga
a) Invändig räddningsinsats
b) Bistå med stege för utvändig utrymning
- Upp till 4 vån med bärbar utskjutsstege
- Upp till 8 vån med höjdenhet (Visby tätort)
 Förmåga att genomföra punkt a och b samtidigt begränsas
av händelsens komplexitet och resurstilldelning.
Förstärkning på plats kan krävas innan a och b kan utföras.
Bostadsbebyggelse
med exempelvis svårtillgängliga

innergårdar, stora lägenhetsvolymer, gamla konstruktioner
etc.(Visby innerstad) kan medföra att ytterligare resurser
behövs.
 Invändig och/eller utvändig räddningsinsats följt av
begränsning mot intilliggande byggnader.
 Säkring av olycksplats. Första hjälpen till skadade alternativt
genomföra losstagning av fastklämda personer i personbilar
och liknande.
 Central resurs finns placerad i Visby för att bistå vid tunga
lyft och losstagning från tunga fordon, bussar och lastbilar.
 Utför första orientering och identifiering av ämne, beslutar
om riskområde, avspärrning av riskområdet.
 Utför livräddande insats
 Utför livräddande personsanering.
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Nödställd person



Övriga mindre
händelser



Automatiska
brandlarm



Drunkningstillbud




Begränsning och indikering samt direkt åtgärd av mindre
spill.
Undsätta personer som hamnat i akuta nödlägen t.ex.
fastklämning, fallolyckor, person fast på otillgänglig plats,
sjukvårdslarm enligt avtal med sjukvårdförvaltningen.
Avbryta händelseförloppet och återställa ordningen.
Exempel på detta är bränder i containrar och papperskorgar,
enstaka bilar, mindre markbränder etc.
Lokalisera detektor som indikerar brand med hjälp av
orienteringsritningar. Om ej brand; återställa larmet och
verka för att minska risken för fler onödiga larm.
Vid samtliga stationer skall förmåga finnas för ytlivräddning.
Vid stationen i Visby finns vattendykarorganisation.

Resursuppbyggnad vid omfattande händelser
I mer omfattande händelser är räddningstjänsten initiala förmåga otillräcklig för att ta
kontroll över händelseutvecklingen. Första anländande resurs kommer vid denna typ av
händelse bedöma och analysera händelseutvecklingen, rapportera och påbörja insats i
väntan på förstärkningar, exempelvis:
 Första livräddande insats
 Utrymning och avspärrning av riskområde
 Första begränsande insats avseende på brand eller annan spridning
 Säkring av skadeplats med avseende på högspänning eller annan risk, exempelvis
trafik, ras, antändning etc.
Uthållighet vid dessa händelser bygger på samverkan med andra räddningstjänster och
förbund inom regionen.
I tabellen som följer exemplifieras ett antal händelser samt räddningstjänsten initiala
förmåga och förmåga efter resursuppbyggnad.

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

Mer omfattande
händelse
Brand i en större eller
på annat sätt komplex
byggnad samt skogsoch markbränder

Olyckor med tunga
fordon alt. ras i
byggnad eller
anläggning

Initial förmåga
Förbereda räddningsinsatsen.
Påbörja utrymning i hotade
utrymmen och om möjligt
påbörja skadefördröjande eller
skadebegränsande insats i eller
i direkt anslutning till
brandutsatt del av byggnaden.
Påbörja säkring av
skadeplatsen.
Påbörja livräddande insatser
vid olyckor med tunga
vägfordon, havererade
luftfarkoster, ras,
arbetsplatsolyckor etc.

Förmåga efter
resursuppbyggnad
Livräddande och
skadebegränsande insatser
bedrivs samtidigt, såväl inom
och mellan byggnader.

Lyfta, flytta eller säkra tunga
fordon eller byggnadsdelar.
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För att hantera stora olyckor
med farliga ämnen som ofta är
resurskrävande finns i
regionen en gemensam
organisation och beredskap
som nyttjas.
Organisationen är inte
dimensionerad för att
självständigt hantera
storskaliga händelser med
farliga ämnen

Utför fortsatt livräddande
personsanering.
Uppför saneringsplats för
egen personal och drabbade.
Producerar varmvatten till
saneringsplatserna.
Utföra kemdykarinsats/
Täta/Samla
upp/Neutralisera/Pumpa

Släckvattenförsörjning
Förutom dricksvatten förser det kommunala vattenledningsnätet på Gotland
räddningstjänsten med släckvatten.
- Brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter mellan brandposterna ska finnas i
Visby tätort samt i Västerhejde, Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse, Havdhem
och Burgsvik.
-

Vid normal bebyggelse såsom bostadsområden lägre än fyra våningar och liknande ska
brandposterna ge lägst 10 liter/sekund. Vid övrig bebyggelse ska brandposterna ge lägst
20 liter/sekund.

-

Inom industriområden ska flödet vara lägst 20 liter/sekund om inte hög eller extremt
hög brandbelastning förekommer, vilket kan kräva brandposter med ett lägsta flöde av
mer än 40 liter/sekund. Oljedepån i Visby hamn är ett exempel där extremt hög
brandbelastning förekommer. Brandpostsystemet ska vara utfört enligt Svenskt vattens
anvisningar. Inom övriga områden med koncentrerad bebyggelse kan alternativsystem
accepteras. Exempel på alternativsystem är räddningstjänstens tankbil tillsammans med
tappställen som brandpost med flöde av lägst 10 liter/sekund, branddamm eller annat
vattentag med minst 30 m3 sötvatten inom 1 000 meter, alternativt brandpost med flöde
av lägst 15 liter/sekund inom 3 000 meter. Särskilda bedömningar kan göras i samråd
med räddningstjänsten i enskilda fall.
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Ansvarsfördelning
För att klara vattenförsörjning för brandsläckning enligt ovan har tekniska nämnden
följande ansvar.
- anlägga och underhålla anordningar för försörjning av vatten för räddningstjänsten
-

ajourhålla kartdatabas för brandposter, område för alternativsystem och branddammar
ansvara för säkerheten i och omkring av kommunen ägda branddammar,
uppställningsplatser för pumpar samt andra anordningar för brandvattenförsörjning
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-

genomföra årlig kontroll och tömning av alla brandposter

-

ansvara för att brandposter och vattentag är tydligt utmärkta

-

se till att räddningstjänsten underrättas om planerade och akuta förändringar på
brandpostnätet och övrig brandvattenförsörjning

Räddningstjänsten ska:
- förfoga över fyra vattenenheter med personal för vattenförsörjning enligt
alternativsystem
-

förfoga över motorsprutor för vattenförsörjning från öppet vattentag

-

förfoga över räddningsenheter för vattenförsörjning från brandposter

-

meddela teknikförvaltningen vid större vattenuttag i brandposter

-

inventera pumpplatser inom kommunen

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

-
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Uppföljning
Definition
Upprätthålla
beslutad
beredskapsnumerä
r
Räddningstjänsten
genomför snabba
skadeavhjälpande
insatser.

Räddningstjänsten
skall ge snabb
hjälp till den
enskilde. Målet är
att denna tid aldrig
skall överstiga 30
minuter.

Målvärde 2017
Normalnivå 75%
och miniminivå
100%
Genomsnittsvärde, tid från
larm till SOS till
första enhet på
plats ska vara
(responstid)<
14 min.
Detta mäts
genom att 10 %
av
insatsrapportern
a kontrolleras.

Målvärde 2018
Normalsnivå
75% och
miniminivå
100%
Genomsnittsvärde, tid från
larm till SOS till
första enhet på
plats ska vara
(responstid) <
14 min.
Detta mäts
genom att 10 %
av
insatsrapportern
a kontrolleras.

Målvärde 2019
Normalnivå 75%
och miniminivå
100%

Målvärde 2020
Normalnivå 75%
och miniminivå
100%

Genomsnittsvärde, tid från
larm till SOS till
första enhet på
plats ska vara
(responstid) <
14 min.
Detta mäts
genom att 10 %
av
insatsrapportern
a kontrolleras.

Genomsnittsvärde, tid från
larm till SOS till
första enhet på
plats ska
vara(responstid)
< 14 min.
Detta mäts
genom att 10 %
av
insatsrapportern
a kontrolleras.

De i handlingsprogrammet angivna kvalitetsmålen följs upp genom:
-

Uppföljning av olycks- och skadestatistik i bl a Core, MSB/IDA samt SKL öppna
jämförelser
Genomförda utbildnings- och övningsinsatser följs upp på respektive station och
redovisas till Räddningschef en gång per år
Möten och i dialog med medborgare bl a i samband med marknader och andra
evenemang

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

Resultatet av dessa uppföljningar skall redovisas till Regionstyrelsen i samband med delårs/årsredovisningar i enlighet med Region Gotlands styrmodell.
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Förkortningar och definitioner
LSO

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

LBE

Lag (2010:900) om brandfarliga och explosiva varor.

MSB

Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

MHN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SBA

Systematiskt brandskyddsarbete.

L-ABC

L-ABC är ett begrepp inom kategorin första hjälpen. Förkortningen är en
minnesregel och talar om i vilken ordning man bör prioritera vid en olycka.
Andningsstillestånd bör till exempel prioriteras före blödning eftersom det
är mest akut.
LABC står för:

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

L - livsfarligt läge
A - andning
B - blödning
C - chock eller cirkulationssvikt
BBR

Boverkets byggregler.

Vk

Verksamhetsklass. Utrymmen ska, utifrån avsedd verksamhet enligt
boverkets byggregler, delas in i verksamhetsklasser. Samma byggnad kan
delas in i flera verksamhetsklasser.
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Inledning
Riktlinjerna reglerar det förebyggande arbete som räddningstjänsten genomför i
brandsäkerhetshöjande syfte. Riktlinjerna är en bilaga till Region Gotlands
handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl riktlinjerna för Region Gotland
och dess räddningstjänst. I de förebyggande riktlinjerna uppdras till regionstyrelsen (RS) att
inom ramen för handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta om ändrade
riktlinjer för den förebyggande verksamheten.
Sådana beslut skall anmälas till regionfullmäktige.
Riktlinjerna för den förebyggande verksamheten ska vara en vägledning för all verksamhet
inom det olycksförebyggande arbetet samt i tillsyns- och tillståndsprocessen och fungera
som en styrning i vilka olika områden som räddningstjänsten bör agera utifrån Region
Gotland skyldigheter enligt LSO. Riktlinjerna ska även vara en vägledning i objektsurvalet
för vilka verksamheter som omfattas av räddningstjänstens tillsyn.
Riktlinjerna beskriver hur verksamheten gör för att uppnå de kvalitetsmål som återfinns i
handlingsprogrammet samt hur verksamheten följer upp arbetet kring dessa. Uppföljning
av arbetet sker genom kvartals- och årsvis sammanställning av nyckeltal för tillsyns- och
utbildningsverksamheten.
Riktlinjerna innehåller även information om strategiska satsningar som verksamheten
planerar att göra inom det olycksförebyggande arbetet. Dessa strategiska satsningar kan
sträcka sig över hela handlingsprogrammets giltighetstid men kan även vara kortare
satsningar som genomförs årligen, och dessa kan då komma att revideras vid behov.

Strategiska satsningar
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Då Region Gotlands planer för nytt bostadsbyggande sker i mer komplexa och
komplicerade miljöer samt i analytiskt dimensionerade byggnader ökar kraven på
räddningstjänstens kompetens.
Region Gotlands medborgare blir äldre. Detta ställer ökade krav på omsorg och säkra
lösningar för fortsatt boende i hemmiljö. Samverkan mellan räddningstjänst,
förvaltningar och biståndshandläggare bör utvecklas för att identifiera prioriterade
målgrupper för arbetet med skydd mot olyckor och trygg hemmiljö.
Minskning av eldstadsrelaterade bränder – Brand i bostad på Gotland har i snitt fler
eldstadsrelaterade bränder per boende i jämförelse med liknande kommuner i Sverige.
Frågan hanteras i samverkan med den upphandlade entreprenören för
brandskyddskontroll och rengöring (sotning). Det skall även tydliggöras i den nya
upphandlingen av brandskyddskontroll och rengörning som ska gälla från 2018-04-01.
Brandskyddet i Visby innerstad. Räddningstjänsten på Gotland har tidigare genomfört
en inventering av brandskyddet i världsarvstaden Visby. Det materialet är presenterat
och för världsarvsråd och försäkringsbolag samt andra intressenter för att gå vidare i en
brandskydds strategi för brandskydd för världsarvstaden
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Stöd till den enskilde
Intentionerna i LSO är att den enskilde själv så långt det är möjligt utifrån dennes
förutsättningar ska hantera sina risker. Region Gotlands skyldighet är att stödja och
underlätta för den enskilde att själv hantera sina risker. Detta görs genom att informera och
utbilda i såväl förebyggande som skadeavhjälpande åtgärder samt att medvetandegöra den
enskilde om riskerna. Två stora och viktiga målgrupper är barn och ungdomar samt Region
Gotlands anställda.
Socialt engagemang

Räddningstjänstens personal arbetar för att vara förebilder och kan ge stöd till ungdomar.
Det kan ske bland annat att genom skol- och utbildningsverksamheten bjuda in till dialoger
och bidra till minskat antal anlagda bränder och till att antalet trafikolyckor med unga
bilförare och cyklister minskar. Räddningstjänsten bör se över möjligheter att utveckla
verksamheten med ungdomar och tidiga insatser i samverkan med utbildning och
arbetslivsförvaltningen (UAF) och socialförvaltningen (SOF).
I samband med större ungdomsevenemang, exempelvis skolavslutningar och valborg, rör
sig räddningstjänsten ute i samhället för att bidra med trygghet och ökad säkerhet genom
sin synlighet och med samtal. Man bidrar därmed också till att störa oönskade aktiviteter
med vandalism, droger, misshandel och liknande.
Informations- och evenemangsplan

Syftet med planen är att strategiskt planera inför och informera om hur, vad och i vilka
sammanhang räddningstjänsten ska delta och synas med sitt budskap. För att underlätta
denna planering bör en inventering och en långsiktig plan inklusive material finnas
tillgängligt och kontinuerligt uppdateras för att passa in i evenemangens huvudsakliga
innehåll.
Följande aktiviteter ska genomföras:


Bevaka och vid behov närvara i regionala och nationella informationskampanjer, vilket
med fördel samordnas med andra räddningstjänster samt Brandskyddsföreningen.

Utbildning

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Räddningstjänsten ger möjlighet till alla regionens förvaltningar samt skolelever med början
hösten 2017 till utbildning i grundläggande brandkunskap.
Samarbete finns med Brandskyddsföreningen gällande utbildningar.
Följande aktiviteter ska genomföras:
 Elever i årskurserna 2, 5, 8 ska ges möjlighet att genomföra räddningstjänstens
utbildningsplan ”Grundläggande brandskydd”.
 Utveckla konceptet ”Skolan brinner”.
 Översyn av utbildningsmaterial till skolelever samt de pedagogiska uppläggen.
Övriga aktiviteter som stöd till den enskilde:
 Kontinuerligt arbeta aktivt för att ha en informativ och uppdaterad webbplats där
kommuninvånarna kan finna information som berör de, enskilt eller som verksamhet,
exempelvis hur man kan bedriva systematiskt brandskyddsarbete, samt hur man
genomför egenkontroller på handbrandsläckare och annat byggnadstekniskt
brandskydd.
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Myndighetsutövning
Myndighetsutövning är en form av maktutövande verksamhet som renderar i ett ensidigt
beslut eller åtgärd vilket påverkar den enskilde. En definition återfinns i den gamla
förvaltningslagen (1971:290) och säger ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån,
rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande”. Ett
myndighetsbeslut är bindande för den enskilde.
Myndighetsutövning är en befogenhet att ta beslut vilka grundar sig på bestämmelser i
författning, lag, föreskrift etc. För att säkerställa den enskildes rättigheter finns ett antal
rättsäkerhetsprinciper vilka redovisas nedan.
Objektivitetsprincipen
Myndighetsutövningen ska vara saklig och opartisk vilket innebär att tjänstemannen inte får
låta sig påverkas personligen så att beslutet i frågan får en annan utgång. Alla är lika inför
lagen.
Legalitetsprincipen
Legalitetsprincipen slår fast att myndighetsutövning och dess beslut ska ha stöd i lagtext
eller föreskrifter. All offentlig makt står under lagen.
Proportionalitetsprincipen
De beslut som fattas i enlighet med myndighetsutövning och som renderar i en åtgärd,
inskränkning eller dylikt för den enskilde ska göra minsta möjliga påverkan som fortfarande
uppnår målet med beslutet. Åtgärden ska vara lämplig, nödvändig och stå i rimlig
proportion till nyttan som uppnås.
Ändamålsprincipen
Ett beslut som fattas med stöd av en lagbestämmelse får inte användas i ett annat syfte än
vad som är menat med lagtexten. Ett beslut får inte användas som påtryckningsmedel för
att uppnå vinning i ett annat ärende.
Behovsprincipen
Den åtgärd som påverkar en enskild får endast vidtas när behovet av denna åtgärd är
påtagligt och när en åtgärd med ett mindre ingripande eller inskränkande beslut inte är
tillräckligt.
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Kompetens

Befattningen som tillsynsförrättare och tillståndsprövare ställer stora krav på
yrkesskicklighet och professionalism. Räddningstjänsten har följande kompetenser för att
genomföra tillsynsverksamheten: en brandingenjör, en riskingenjör samt två
brandinspektörer.
Verksamheten ska präglas av integritet, servicemedvetenhet och respekt gentemot den
enskilde.
Höga krav ställs på förrättarnas förmåga att uttrycka sig i ord och skrift, att effektivt
faktainsamla samt att kritiskt källgranska inhämtade uppgifter.
Rätt utbildning och erfarenhet är avgörande för att kvaliteten på myndighetsutövningen ska
upprätthållas. Respektive utbildningsnivå ska motsvara den kunskap som förväntas
behövas för olika typer av tillsynsobjekt och tillståndsprövningar. Se Tabell 1 nedan för
beskrivning av de utbildningsnivåer som Räddningstjänsten förhåller sig till och vilka
karakteriserande verksamheter som respektive roll arbetar med.
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Tabell 1 Beskrivning av utbildningsnivåer.
Utbildningsnivå
Beskrivning
Internutbildad
T.ex. delar av Tillsyn A
personal
inkl. tillämpbara
byggregler
Tillsyn A
Delegerad personal
enligt MHN
Tillsyn B

Karakteriserande tillsynsobjekt
Tillsyn av räddningsvägar till
flerbostadshus, stickprovstillsyn av
mängd spolarvätska i
försäljningslokal
(eller likvärdig utbildning) Objekt i Vk 2A, mindre objekt i Vk
1, mindre objekt i Vk 4 (ex. vis Bed
and Breakfast), Vk 5A

(eller likvärdig utbildning) Större objekt i Vk 1, Vk 2B och 2C,
Objekt i Vk 3B, medelstora Vk 4,
Vk 5B (ex. vis HVB-verksamheter),
Delegerad personal
Handläggning av LBE-tillstånd,
enligt MHN
LBE-tillsyner (ex. vis
bensinstationer),
Påbyggnadsutbildning (eller likvärdig utbildning) Tillsyn av farlig verksamhet (LSO
för brandingenjörer
2:4), större objekt i Vk 4, objekt i
(”RUB”),
Vk 5C och 5D, objekt i Vk 6
Tillsyn B & stor
erfarenhet av bl.a.
riskanalys och
riskhantering
- Delegerad personal
enligt MHN
Fortbildning inom myndighetsutövning behöver inte enbart vara synonymt
medpåbyggnadsutbildningar i MSB:s regi utan även andra kurser och utbildningar ska
kunna genomföras i mån av resurser. Dessa kurser kan t.ex. vara kortare retorik- eller
svenskakurser, datorkurser i bl.a. Office-paketet samt fortbildning inom
husbyggnadsteknik.
Delegation

Tillsyn och tillståndsprövning får utföras av räddningschef och av MHN delegerad
personal.
Myndighetsbeslut fattas av räddningschef och av MHN delegerad personal.
Delegationsordningen styr beslutsfattandet mer utförligt.
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Kvalitetssäkring

Kvaliteten i räddningstjänstens förebyggande arbete är mycket viktig och ska hållas hög. En
god kvalité deklarerar förtroende och professionalism.
För att kvalitetssäkra arbetet och skapa en enhetlig och gemensam bedömningsgrund
kvalitetssäkras skrivelser innehållandes myndighetsutövning. Kvalitetssäkringen sker genom
interngranskning utförd av en annan medarbetare för att verifiera både det skrivna språket
och bedömningar av brandskydd och andra förhållanden.
Gemensamma och regelbundna möten med samtliga förrättare hålls för att diskutera
aktuella ämnen och uppkomna svårbedömda objekt etc. Veckomöten hålls för att avhandla
ämnen i närtid, längre månadsmöten hålls för planering av verksamheten samt fortbildning.

8 (23)

Region Gotland

Handlingsprogram för skydd mot olyckor
perioden 2021-2022

Att genomföra tillsynsförrättningar tillsammans med en kollega är ett effektivt sätt att
förbättra sin utövning och få tips på både metoder att förbättra och metoder som är
framgångsrika. Samtliga förrättare bör genomföra gemensamma tillsynsbesök på mer
komplexa objekt.

Tillsyn
Tillsyn sker enligt LSO 5 kapitlet och LBE 21§.
Räddningstjänstens handlingsprogram enligt LSO sammanfattar de identifierade
riskområdena för Region Gotland och tillsynsverksamheten ska anpassas utifrån dessa.
Handlingsprogrammet upprättas för varje mandatperiod och är aktuellt i fyra år.
Förebyggandeplanen som styr tillsynsprocessen ska ses över och omarbetas vid behov varje
år, syftet är att kunna agera proaktivt och följa samhällsutvecklingen även under kortare tid
än fyra år.
Tillsynsplaneringen omfattar inte den rengöring (sotning) och brandskyddskontroll som
utförs enligt LSO 3 kapitlet vilken utförs av Region Gotland utsedda skorstensfejarmästare.
Taxebestämmelser och arbetsordning styrs av separata dokument. Planen omfattar inte
heller taxebestämmelserna för tillsyns- eller tillståndsverksamheten enligt LSO 5 kap. och
LBE 16§ samt 21§ utan dessa återfinns i separata dokument.
Antal tillsyner ska följa tillsynsplan.
Skriftlig redogörelse

Som verktyg i räddningstjänstens tillsynsprocess används även den skriftliga redogörelsen
för brandskyddet. Redogörelsen är enligt LSO 2 kap 3 § ett krav för ägare av byggnader
eller andra anläggningar där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av
brand att dokumentera och redogöra för sitt brandskydd. Redogörelsen görs i enlighet med
föreskriften inom området (SRVFS 2003:10). Beroende på situation kan redogörelsen
begäras in inför en tillsyn, i samband med en tillsyn eller efter en tillsyn för att sedan
granskas i syfte att höja det brandförebyggande arbetet inom byggnaden eller anläggningen.
Den skriftliga redogörelsen begärs även in vid klassificering av farlig verksamhet, se vidare
under aktuellt kapitel.
MSB har för avsikt att revidera den skriftliga redogörelsen med syfte att skapa starkare
koppling mellan det systematiska brandskyddsarbetet och skriftlig redogörelse, utgöra
bättre underlag för tillsynen samt tydliggöra den enskildes ansvar(ägare resp.
nyttjanderättshavare). Även vilka byggnader eller andra anläggningar som ska omfattas av
kravet på skriftlig redogörelse ska ses över.
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Tillsynsverksamheten och tillsynsbesöken ska vara granskande kring det byggnadstekniska
brandskyddet. Rådgivning är en central komponent vid tillsyn av det organisatoriska
brandskyddet. Tillsynsförrättaren ska vara tydlig och pedagogisk för att förklara de budskap
och beslut som förmedlas.
Tillsyner kan utföras på samtliga verksamheter eller objekt som omfattas av LSO och LBE.
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En tillsyn kan initieras av olika anledning och genomförs med olika frister (intervall).

Tillsyner
Samverkande
Händelsebaserade Regelbundna

- Skriftlig redogörelse
- Efter insats
- Förskolor
- Efter tips
- Serveringstillstånd
- Vid begäran av
- Visby innerstad
remiss
- Förläggningar
- Vid annan
uppkommen händelse - Fyrverkeriförsäljning

Tematiska
- Julhandel
- Camping
- Större marinor
- Stora publikevent
- Byggnader där RTJ
insats krävs för
utrymmning.

- SBF - Bygg, Miljö,
Alkohol och Tobak
- Socialförvaltningen
- Övriga Region
Gotland
- Länsstyrelsen
- Räddningsregionen

Regelbundna tillsyner

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Regelbundna tillsyner genomförs på objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse
enligt LSO 2 kap. 3§. På dessa objekt finns det enligt lagstiftningen en förhöjd risk för
brand eller allvarligare konsekvens av brand och därmed finns ett skäligt motiv till den
regelbundna tillsynen.
I Region Gotland genomförs även regelbundna tillsyner på förskolor och annan
verksamhet som inte omfattas av kravet på skriftlig redogörelse eftersom det även där finns
en utrymningsproblematik med barn som inte själva kan förväntas utrymma och som
dessutom sover delar av dagen. Regelbundna tillsyner genomförs även på förläggningar
som inte omfattas av kravet på skriftlig redogörelse. Motiveringen till dessa tillsyner är fler,
exempelvis barn- och ungdomskolonier som bedriver verksamhet i kommunen, ofta i äldre
träbyggnader. Även hem för ensamkommande flyktingbarn samt asylsökanden ingår.
Visby innerstad består till stor del av bebyggelse med riksintresse i form av ett världsarv.
Brandskyddet i äldre byggnader är inte lika tillförlitligt som i nya byggnader, därför
genomförs regelbunden tillsyn i innerstaden.
Händelsebaserade tillsyner

Räddningstjänsten kan ibland välja att genomföra en extra tillsyn som föranleds av något
annat än den regelbundna fristen. En sådan anledning kan till exempel vara efter signaler
från egen personal att någonting inte ser helt bra ut, efter orosanmälan från allmänheten
eller vid begäran om yttrande för serveringstillstånd. En händelsebaserad tillsyn kan, i likhet
med lagrummets utrymme, genomföras både på objekt eller i verksamheter som omfattas
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av regelbundna tillsyner och på objekt eller verksamheten som normalt sett inte omfattas
av kravet på den regelbundna tillsynen.
Tematiska tillsyner

Tematiska tillsyner kan genomföras både på objekt eller i verksamheter som omfattas av
regelbundna tillsyner och på objekt eller verksamheten som normalt sett inte omfattas av
kravet på den regelbundna tillsynen. De tematiska tillsynerna riktar fokus på ett aktuellt
område och syftar till att stärka skyddet mot olyckor genom punktinsatser. Dessa insatser
kan till exempel omfatta kontroll av utrymningsvägar i varuhus vid julhandeln då butikernas
normala lager ofta inte räcker till utan andra utrymmen även används. Sommartid kan
campingar, gästhamnar eller badstränder tillsynas i syfte att förebygga både bränder,
olyckor med till exempel läckande gasol eller drunkningar. Inte sällan blir det problem för
räddningstjänsten att använda räddningsvägar och uppställningsplatser för höjdfordon på
vintern då snöröjningen inte alltid omfattar även dessa ytor. Det finns även exempel på
områden där det efter en tid både har planterats träd och buskar för att öka trivseln eller
ställts dit stenblock för att minska den olovliga bilkörningen från privatpersoner.
Samverkande tillsyner

Genom att bedriva samverkade tillsyner tillsammans med andra förvaltningar i kommunen
eller andra myndigheter kan besöken både effektiviseras och synergieffekter uppnås. Ofta
finns kopplingar mellan flera olika lagstiftningar och samordningsvinster finns till exempel
med Länsstyrelsen gällande tillsyner på verksamheter som omfattas av både
Sevesodirektiven och som klassas som farlig verksamhet enligt LSO. Miljöenheten
genomför tillsyner på drivmedelsstationer. Kvällstillsyner på krogar och restauranger
tillsammans med Skatteverket, Polismyndigheten, Länsstyrelsen och alkoholhandläggarna
är ett bra forum för att se hur verksamheternas organisatoriska brandskydd fungerar i
praktiken. Samverkande tillsyner genomförs både på objekt eller i verksamheter som
omfattas av regelbundna tillsyner och på objekt eller verksamheten som normalt sett inte
omfattas av kravet på den regelbundna tillsynen.
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Frister

Fristerna för den regelbundna tillsynen ska ses som ett riktvärde och en normalbild. I
samband med genomförd tillsyn kan räddningstjänsten välja att både korta ner eller
förlänga fristen till nästa tillsyn beroende på hur brandskyddet (både det byggnadstekniska
och det organisatoriska) är beskaffat.
Fristerna för tillståndstiden ska även dessa ses som riktvärden. I samband med
tillståndsansökan kan tillståndsmyndigheten (räddningstjänsten) fastställa en annan
tillståndstid om det finns särskilda skäl som kan anses påverka beslutet, exempelvis
kontrollintervall för cistern, periodisk eller tillfällig verksamhet.
Tillsynsfristerna enligt LSO samt tillsyns- och/eller tillståndstider enligt LBE specificeras i
nedanstående tabeller (Tabell 2 och Tabell 3). För verksamheter som omfattas av tillsyn
enligt LSO har tabellen anpassats för att stämma överens med verksamhetsklasserna enligt
Boverkets byggregler, BFS 2011:26 – BBR 23, eller senare men omfattar även de som
uppfördes enligt tidigare bygglagstiftning.
På objekt eller i verksamheter som omfattas av tillsynskravet i både LSO och LBE
genomförs ofta kombinerade tillsyner. Då styrs tillsynsfristen av den lagstiftningen där
räddningstjänstens frister är kortast, oftast anpassas fristen för tillsyn enligt LBE till fristen
för tillsyn enligt LSO.
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Tabell 2 Frister enligt LSO.

Verksamhet
sklass

Objekt

Frist

Anmärkning

Vk 1

Exempel på lokaler som omfattas av föreskriften är industribyggnader, lager
och kontor.
Industri. Byggnader eller
2 år
anläggningar där minst 100
personer är sysselsatta
samtidigt.
Industri. Anläggning som
1-2
Följer Länsstyrelsens beslut om frister för
omfattas av 2 kap. 4§ i LSO
år
gällande verksamhet
eller Sevesolagen (SFS
1999:381).
Industri. Verksamheter för
2-4
Ej bensinstation.
vilka det krävs tillstånd enligt
år
LBE.
Industri. Byggnader eller
2-4
anläggningar där minst 20
år
personer är sysselsatta
samtidigt eller med en yta
större än 2500 m2.
Kulturhistorisk byggnad.
4 år
T.ex. byggnader och verksamheter belägna i
För kontorsändamål e.dyl.
innerstaden som ex Payex
Höga hus. Byggnader med
Kontroll av uppställningsplats RTJ
fler än 4 våningar över mark.
fordon/utskjutsstegar, belamring i trapphus
etc. Operativ enhet utför kontroller Objektskännedom
Höga hus. Byggnader med
Kontroll av brandgasluckors funktion etc.
fast installation för
Operativ enhet utför kontroller brandgasevakuering.
Objektskännedom

Vk 2A

Verksamhetsklass 2A avser en lokal för högst 150 personer
Restaurang/danslokal.
2-4
Tillsyn bör ske vid varje byte av
Restaurang och liknande
år
verkasmhetsutövare.
verksamheter vilka har
tillstånd att servera alkohol
och där det finns plats för fler
än 50 personer.
Kulturhistorisk byggnad.
2-6
Beroende på nyttjandegrad ex skillnad ruiner
Samlingslokal för upp till 150
år
innerstad och kyrkor
personer.

Vk 2B
Samlingslo
kal

Verksamhetsklass 2B avser en samlingslokal för fler än 150 personer.
För fler än 300 personer med
1 år
komplicerade
utrymmningsvägar
150-300 personer med
2 år
komplicerade utrymningsvägar
Övriga samlingslokaler för fler
4 år
än 150 personer med enkla
utrymningsvägar direkt till det
fria
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Fritidsanläggning. Med plats
för fler än 1000 personer helt
eller delvis under tak.
Kulturhistorisk byggnad.
Samlingslokal för fler än 150
personer.
Vk 2C

3-6
år

Beroende på nyttjandegrad ex skillnad ruiner
innerstad och kyrkor

2-4
år

Exempel på verksamhetsklass 3A bostäder i flerbostadshus och småhus,
trygghetsboende, seniorboende, familjedaghem, fritidsbostäder och liknande
Kulturhistorisk byggnad. För
boendeändamål.

Höga hus. Byggnader med fler
än 4 våningar över mark.

Höga hus. Byggnader med fast
installation för
brandgasevakuering.
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Ex Ica Maxi Arena. Södervärnshallen, Ishallen

Verksamhetsklass 2C avser en samlingslokal som är avsedd för fler än
150personer och där alkohol serveras
Restaurang/danslokal.
Samlingslokaler >150 personer
med alkoholservering

Vk 3A

2-4
år

Flerbostadshus i Visby innerstad (Tillsynas ej
idag)
Operativ enhet utför kontroller Objektskännedom
Kontroll av uppställningsplats RTJ
fordon/utskjutsstegar, belamring i trapphus
etc. Operativ enhet utför kontroller Objektskännedom
Kontroll av brandgasluckors funktion etc.
Operativ enhet utför kontroller Objektskännedom

Vk 3B

Exempel på gemensamhetsboenden HVB, hem för ensamkommande
flyktingbarn och liknande.
HVB/LSS.
2-4
år
Gemensamhetsboenden.
2-4 Ex. studentboenden. Asylboenden vid
år
nyetablering samt bedömt behov

Vk 4

Verksamheter som omfattas av föreskriften är hotell, vandrarhem, bed and
breakfast, och andra typer av tillfälligt boende.
Hotell/pensionat/förläggnin
2
Ex. hotell, barnkoloni, kursgård,
g. För fler än 100 gäster eller fler år
försvarsanläggning.
än 50 rum per byggnad.
Hotell/pensionat/förläggnin
2-3 Ex. hotell, barnkoloni, kursgård,
g. För 50-100 gäster eller 25-50
år
försvarsanläggning.
rum per byggnad.
Hotell/pensionat/förläggnin
2-4 Ex. hotell, barnkoloni, kursgård,
g. För fler än 9 gäster eller 5
år
försvarsanläggning, bed and breakfast.
rum per byggnad.
Hotell/pensionat/förläggnin
3-4 Ex. hotell, barnkoloni, kursgård,
g. Objekt med 10 – 49 platser
år
försvarsanläggning, bed and breakfast.
endast i markplan
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Exempel på verksamhetsklass 5A är förskola eller dagverksamhet enligt
socialtjänstlagen
Vk 5A
Förskola/fritidshem. Objekt
där verksamheten ej enbart är
beläget i markplan och där fler
än 15 barn eller ungdomar
vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
där verksamheten ej enbart är
beläget i markplan och där fler
än 5 funktionshindrade barn
eller ungdomar med
hjälpbehov vid utrymning i
händelse av brand vistas
samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
i markplan där fler än 90 barn
eller ungdomar vistas
samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
i markplan där fler än 5
funktionshindrade barn eller
ungdomar med hjälpbehov vid
utrymning i händelse av brand
vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
där verksamheten ej enbart är
beläget i markplan och där 15
eller färre barn vistas
samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
i markplan där 90 eller färre
barn vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
där 5 eller färre barn med
hjälpbehov vid utrymning i
händelse av brand vistas
samtidigt.
Daglig verksamhet. Övr.
dagliga verksamheter enl.
Socialtjänstlagen (2001:453)
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Vk 5B

2-4
år

Ej familjedaghem.

2-4
år

Ej familjedaghem.

2-4
år

Ej familjedaghem.

2-4
år

Ej familjedaghem.

4 år

Ej familjedaghem.

4 år

Ej familjedaghem.

4 år

Ej familjedaghem.

2-4
år

Ex Hassela

Verksamhetsklass 5B omfattar behovsprövade särskilda boenden för
personer
–med fysisk eller psykisk sjukdom,
–med funktionsnedsättning,
–med utvecklingsstörning,
–med demens eller
–som på annat sätt har en nedsatt förmåga att själva sätta sig i säkerhet.
(BFS2011:26)
Vårdboende/HVB/LSS.
2 år
Objekt med fler än ett
våningsplan eller fler än 75
vårdplatser
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Vårdboende/HVB/LSS.
Övriga objekt
Vk 5C

Verksamhetsklass 5C omfattar lokaler för hälso-och sjukvård

Vårdanläggningar. Objekt med
fler än ett våningsplan eller
fler än 75 vårdplatser

2 år

Vårdanläggningar. Övriga
objekt

3-4
år

Visby lasarett, Korpen

Vk 5D

Verksamhetsklass 5D omfattar lokaler avsedda för personer som hålls
inlåsta
Häkte. Låsta institutioner och
2-4
anstalter (fängelse, arrestlokal) år
där de intagna är inlåsta
ständigt eller under viss tid.

Vk 6

Verksamhetsklass 6 omfattar lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst
av brand eller där en brand kan få ett mycket snabbt och omfattande förlopp
Industri. Anläggning som
omfattas av 2 kap. 4§ i LSO
eller Sevesolagen (1999:381).
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2-4
år

2 år

Produktionsbyggnad inom jordbruk och
yrkesmässig bearbetning av trä
Ex Lantmännen, Ryftes etc
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Tillståndsprövning enligt LBE
Tillståndshantering sker enligt LBE 16§. Handläggningen vid tillståndsprövning enligt lagen
om brandfarliga och explosiva varor ska på samma sätt som tillsynsutövningen ske både
granskande och rådgivande. Handläggaren ska vara tydlig och stödjande i
tillståndsprövningen.
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Tabell 3 Frister och tillståndstider enligt LBE.
Objekt
Automatbensinstation

Frist
2-4 år

Övriga bensinstationer

2 år

Tankställen med
illståndspliktig mängd
diesel

2-4 år

10-12 år.
Bör harmonisera med frister

Gasdepåer

2-4 år

10 år
Bör harmonisera med frister

Gasdepåer överstigande 3000 liter.

Industri med
brandfarlig vara
Industri med
gasolcistern

2-4 år

10 år
Bör harmonisera med frister
10 år
Bör harmonisera med frister

Lösa behållare och/eller förvaring i cistern.

Restauranger o.dyl.

4 år

Övriga verksamheter

4 år

2 år

Tillståndstid
10-12 år.
Bör harmonisera med frister
10-12 år.
Bör harmonisera med frister

5 år – frekventa ägarbyten
10 år – övriga
5 år – frekventa ägarbyten
10 år – övriga

Anmärkning
Automatstationer utan stationsbyggnad
eller med långt avstånd till omgivningen.
Bensinstation med stationsbyggnad eller
automatstation med kort avstånd till
omgivningen.
Endast icke publika verksamheter. Ex
lantbruk

Cistern med volym överstigande 1000 liter.

T.ex. skolor eller försäljningslokaler.

Explosiv vara i
riskgrupp 1.1 – 1.6

5 år

Inkl. stenspräckare och ammunition.
Ej pyrotekniska artiklar (fyrverkerier) i
riskgrupp 1.3 – 1.4.

Pyrotekniska artiklar i
riskgrupp 1.3 – 1.4

1 år vid nytt tillstånd
3-5 år vid förnyat tillstånd

3-5 år ges endast tillståndshavare där
brister i hanteringen ej påträffats vid
tillsyn eller motsvarande.
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Hjälp vid klassificering av farlig verksamhet
Då Länsstyrelsen ska besluta om klassificering begär räddningstjänsten in den skriftliga
redogörelsen för brandskyddet, enligt LSO 2 kap. 3§, som då utgör underlag för
länsstyrelsens beslut om vilka anläggningar inom Region Gotlands geografiska område som
kan vara aktuella att klassa som farlig verksamhet enligt samma lag. Anläggningar med
verksamhet som klassas enligt ovan finns registrerade i räddningstjänstens
verksamhetssystem.
Remissinstans och yttrande till externa parter
Det finns flera områden där räddningstjänsten ej utgör myndighet utan fungerar som
sakkunnig i brand-, risk- och olycksförebyggande frågor till interna (inom Region Gotland)
och externa myndigheter.
Bygglov

Då bygg- och miljöenheterna är myndighet i byggprocessen kräver de ofta att byggherren
ska lämna in en brandskyddsdokumentation, upprättad enligt Boverkets byggregler (BBR)
avsnitt 5:12, i samband med bygglovsansökan eller anmälan enligt plan- och bygglagen
(2010:900).
Räddningstjänsten granskar dokument rörande BBR avsnitt 5 Brandskydd. Granskning av
handlingar (främst brandskyddsdokumentationer och brandskyddsskisser) sker genom hela
byggprocessen. Beroende på bygglovets/anmälans storlek och komplexitet granskas allt
från bygghandling till relationshandling samt intyg rörande utförandet av brandskyddet.
Utöver granskning av handlingar ingår att vid behov närvara vid tekniska samråd och
ibland även vid slutsamråd. Skulle behovet finnas skulle räddningstjänsten kunna initiera att
ett platsbesök ska genomföras då räddningstjänsten bistår bygglovshandläggaren för att
kontrollera viktiga punkter i byggskedet.
Planärenden

När Region Gotland hanterar planärenden, till exempel detaljplaner, bistår
räddningstjänsten som sakkunnig på följande områden:
Risk för ras och skred, översvämningsrisk, riskavstånd till farlig verksamhet, avstånd till
transportled för farligt gods, avstånd till drivmedelsstationer, närhet till
vattenskyddsområde, krav på räddningstjänstens utrustning för att möjliggöra en trygg
utrymning, tillgång till brandposter samt räddningstjänstens angreppsmöjligheter till
fastigheter.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Polisremisser

Räddningstjänsten är remissinstans till Polismyndigheten. Det kan bland annat röra sig om
frågor kring säkerhet vid allmän sammankomst, offentlig tillställning, användande av
offentlig plats, idrottsevenemang eller fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan pyroteknik
enligt ordningslagen (1993:1617)
Tillstånd för hotell- och pensionatsverksamhet enligt lag (1966:742) om hotell- och
pensionatsrörelse hanteras av polismyndigheten och meddelas räddningstjänsten Gotland
enligt överenskommelse
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Sakkunnighetsutlåtanden

På skriftlig begäran från Polis- eller åklagarmyndighet samt domstol utför räddningstjänsten
som brandsakkunnig expertis spridningsutlåtanden. Tjänstgörande yttre befäl för den
aktuella händelsen kommer i ny organisation vara ansvarig för ärendet.
Serveringstillstånd

Vid ansökningar om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2012:1622) rådfrågar Region
Gotlands miljö och hälsoskyddsenhet räddningstjänsten ifall lokalerna är anpassade för det
personantal samt verksamhet som anges i ansökan.
Trafikplanering

Om Trafikverket eller Region Gotland planerar ny- eller ombyggnationer av vägar inom
Region Gotlands geografiska område bör räddningstjänsten vara remissinstans på följande
områden:
Insatstider, risk för ras och skred, översvämningsrisk, riskavstånd till farlig verksamhet,
riskavstånd från transportled för farligt gods.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Länsstyrelsen

Räddningstjänsten är remissinstans till länsstyrelsen. Det kan bland annat röra sig om
frågor eller yttranden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken.
Dessa avser oftast om verksamheten som söker tillstånd uppfyller de lagar, regler och
föreskrifter som finns samt skälighetsbedömning enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor
2 kap. 2§.
Följande aktiviteter bör genomföras:
 Alla inkomna brandskyddsdokumentationer bör behandlas samt stödja bygg- och
miljöenheten och den enskilde i byggprocessen.
 Delta i arbetsplatsbesök under byggtiden samt utvärdera vår medverkan.
 Delta som sakkunnig på tekniskt samråd samt slutsamråd.
 Delta i arbetet med detaljplaner.
 Inkomna remisser ska besvaras. Vid behov görs ett platsbesök/tillsyn som stöd för
remissutlåtandet.
 Se över möjligheten att i samband med upphandling av exempelvis
hemtjänstentreprenör erhålla deras medverkan i brandskyddfrågor i hemmet.
 Identifiera andra kommunala tvärprocesser där räddningstjänstens kompetens bör
inkluderas.
 Sakkunnighetsutlåtanden bör handläggas i samråd med vid tillfället för insatsen
ansvarigt befäl.
 Att utreda om sakkunnighetsutlåtanden* kan debiteras beställaren.
 Se över möjligheten att utbilda hemtjänsten, biståndshandläggare och trygghetsjour för
att förebygga bränder i hemmiljöer.
 Delaktiga vid införandet av riktlinjer för hur brandpostnätet ska utformas vid
byggnationer.
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Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Räddningstjänsten ansvarar för rengöring (sotning) av fasta förbränningsanordningar samt
att i brandförebyggande syfte ansvara för att det som ska rengöras även kontrolleras ur
brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll) inom Region Gotland enligt LSO 3 kap. 4 §.
Detsamma gäller för imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.
På uppdrag av Räddningstjänsten utförs rengöring och brandskyddskontroll av upphandlad
entreprenör som innehar Gotland som distrikt. Region Gotland kommer under 2017
genomföra ny upphandling av rengöring och brandskyddskontroll
Frister för brandskyddskontroll och rengöring samt vilken utbildning som krävs för att ha
behörighet att utföra dessa har beslutats och meddelats genom MSB:s författningssamling
(MSBFS 2014:6).
Räddningstjänsten strävar efter att underlätta för den enskilde att utföra rengöring. På
Region Gotlands hemsida finns riktlinjer för egensotning samt att den enskilde kan
inkomma med ansökan via Region Gotlands e-tjänst eller via blankett.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Följande aktiviteter ska genomföras:
 Inkomna ansökningar om egensotning ska handläggas.
 Yttranden gällande besvärsskrivelser.
 Myndighetsbeslut angående eldningsförbud i eldstad mm.
 Utveckla medborgarrelationen med sotningsdistriktet
 Skapa rutiner för uppföljning från bygglovsprocessen till rengöring och
brandskyddskontrollen för den enskilde, d v s fungera som en samordnande roll och
kvalitetssäkring på att arbetet utförs på ett korrekt sätt, samt att entreprenören blir
varse om nya objekt inom distriktet.

Olycksutredning
Efter räddningsinsats ska en utredning genomföras som belyser vad som orsakade olyckan,
olycksförloppet och hur insatsen genomfördes enligt LSO 3 kap. 10 §. Utredningarna ska
ske i skälig omfattning.
En viktig princip och arbetssätt ska vara att de erfarenheter som kommer fram via
inträffade händelser ska överföras till det förebyggande och operativa arbetet för att på så
sätt minska riskerna för att samma typ av olyckor inträffar igen, eller minska
konsekvenserna av densamma. De flesta utredningarna görs genom
insatsrapporteringssystemet.
Då händelserna är av större dignitet, komplexitet eller av andra omständigheter intressant
kan utredningen göras av annan part, exempelvis annan närliggande räddningstjänst.
Fördjupade olycksundersökningar ska även alltid delges Länsstyrelsen.
Verksamheten syftar också till att förse polisen med utredningsmaterial i form av
spridningsutlåtanden beträffande brand- och rökgasspridning som kan komma att
användas i en rättegång.
Följande aktiviteter ska genomföras:
 Dödsbränder föranleder alltid en fördjupad olycksutredning.
 Insatsrapporterna ska kvalitetssäkras för att utgöra ett fullgott underlag som
olycksundersökning/uppföljning.
 Erfarenhetsåterföring efter genomförd insats ska ske regelbundet så att erfarenheter
kan leda till konkreta lärande åtgärder.
Säkerställa att olyckor blir utredda och att erfarenheter tas tillvara.
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Säkerställa kvalitén på olycksutredning genom aktiva åtgärder.



Uppföljning
Antalet genomförda tillsyner enligt LSO och LBE samt utfärdade tillstånd enligt LBE följs
upp delårsvis samt årligen. Verksamheten utvärderas löpande internt.
Antalet granskade brandskyddsdokumentationer samt närvarande på tekniska samråd och
arbetsplatsbesök/slutsamråd i byggprocessen följs upp delårsvis samt årligen.
Deltagandet i antalet detaljplaner följs upp delårsvis samt årligen.
Antalet granskade remisser följs upp delårsvis samt årligen.
Kvantitativa mål enligt Tabell 4 följs upp.
Tabell 4 Styrtal och målvärden.
Styrtal

Definition

Målvärde 2017

Målvärde 2018

Målvärde 2019

F1

Antal elever i åk 2, 5 & 8
utbildade i brandskydd

100 % av
tillgängliga elever

100 % av
tillgängliga elever

100 % av
tillgängliga elever

F2

Antal kommunanställda och
förtroendevalda utbildade i
brandskydd

100 % av tillgänglig
personal

100 % av tillgänglig
personal

100 % av tillgänglig
personal

F3
Op

Antal utbildade personer vid
eller värn

100% av 12
personer/värn

100% av 12
personer/värn

100% av 12
personer/värn

F7

Antal remisser/yttranden inom
området sotning. Uppgift
inhämtas från entreprenör.

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

F8

Antal remisser/yttranden efter
begäran från Polisen

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

F10

Antal remisser/yttranden efter
begäran från Bygg- och
Miljöenheter

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

F11

Antal remisser/yttranden efter
begäran från Planenheten

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

F12

Antal genomförda tillsyner

80 % av planerade

80 % av planerade

80 % av planerade

F13

Antal behandlade tillstånd
enligt LBE

100 % av inkomna
tillståndsansökan

100 % av inkomna
tillståndsansökan

100 % av inkomna
tillståndsansökan

1)

1)

Orsaken till ett lägre målvärde då det gäller genomförda tillsyner är att Gotland har en stor del
tillfälliga verksamheter under sommarperioden som i flera fall upphört eller förändrats när tillsyn
skall genomföras.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Resultatet av dessa uppföljningar skall redovisas till Regionstyrelsen (RS) i samband med
delårs-/årsredovisningar i enlighet med Region Gotlands styrmodell.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 193

Förlängning av handlingsprogram enligt
lagen om skydd mot olyckor

RS 2020/222

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Förslag till förlängning av handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
(LSO) godkänns och skickas till Länsstyrelsen för yttrande. Yttrandet ska ha
inkommit till Region Gotland senast den 30 september 2020.

Förlängningen av handlingsprogrammet genomförs för att den omarbetade LSO
skall hinna träda i kraft innan nytt handlingsprogram ska tas fram. Handlingsprogram
med bilagor översänds till Länsstyrelsen för yttrande senast den 30 september 2020.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-07-30
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/859
1 juni 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Slutredovisning. Kryssningskajen i Visby
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Slutredovisningen för Kryssningskajen i Visby godkänns.



Anslagsunderskottet på 53 423 tkr regleras mot regionens Eget kapital.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade 2014-08-13 § 161 om avtal för kryssningskaj i Visby
hamn. Regionfullmäktige beslutade 2014-08-25 § 131 om avtal för kryssningskaj i
Visby hamn.
Projekt kryssningskaj påbörjades hösten 2014 och med följande projektmål, en färdig
kryssningskaj med landanläggningar uppförd att tas i bruk inför kryssningssäsongen
2018 (april).
Tilldelad budget för projektet uppgick till 250 000 000 kr, exklusive ränta, till 2014
års penningvärde.
Projektet med färdigställande av kryssningskaj var slutbesiktat och klart i mars 2018
samt överlämnat till hamnavdelningen för fortsatt driftsansvar.
Det slutliga ekonomiska utfallet och total produktionskostnad för iordningställandet
av kryssningskaj landande på 304 422 057 kr. I detta ligger bland annat en
avtalsmässig indexjustering av budget från 2014 års nivå på totalt 14 400 000 kr, samt
riktkostnadsändringar/tilläggsbeställningar från CMP och Region Gotland under
byggperioden på totalt 4 265 098 kr.
Ekonomisk redovisning

tkr
Riktkostnad entreprenör
Arvode entreprenör
Riktpris

Total budget
208 000
15 392
223 392

Utfall
269 390*
15 678
285 058

Avvikelse
-61 390
-286
-61 666

Systemhandlingar

8 000

6 414

1 586

Etablering – anslutningskostnader
Byggherrekostnad

11 400
7 200

7 143
5 808

4 257
1 392
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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

Total produktionskostnad
Index KPI
Summa

Tjänsteskrivelse
RS 2020/859

250 000
14 400
264 400

304 423

-54 423

304 423

-40 023

* I detta belopp är det inkluderat 4 265 098 som är godkända riktkostnadsändringar/
tilläggsbeställningar från CMP och Region Gotland under byggperioden.
Bedömning

Enligt regelverket för slutredovisningar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift
överstigande 20 miljoner kr slutredovisas till regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsunderskott på 54 423 tkr regleras mot regionens Eget kapital.
Projektet är ett mycket stort och komplext projekt som genomförts i samarbete med
CMP. Den ursprungliga budgeten beslutades tidigt i processen. Under projektets
gång har oförutsedda händelser inträffat som har fördyrat arbetet. Dock har
tidplanen hållits och kryssningstrafiken kunde starta när det var planerat. I
slutredovisningen från projektet finns lärdomar att dra avseende riskanalyser och
rekommendationer om förbättring vid liknande projekt framåt.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-05-12, § 127
Slutrapport kryssningskaj Visby
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-05-12

TN § 127

TN § 127

Slutredovisning kryssningskaj Visby

TN 2020/500
TN AU § 122

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner slutrapporten och överlämnar den till regionstyrelsen
för beslut.
Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen om 54 422 507 kronor.

Tekniska nämnden beslutade 2014-08-13 § 161 om avtal för kryssningskaj i Visby
hamn. Regionfullmäktige beslutade 2014-08-25 § 131 om avtal för kryssningskaj i
Visby hamn.
Utifrån ovanstående beslut fick teknikförvaltningen i uppdrag av regiondirektören att
påbörja projektet med uppförande av kryssningskaj med tillhörande landområde och
som skulle vara färdig att tas i drift 2018-04-01.
Projekt kryssningskaj påbörjades hösten 2014 och med följande projektmål, en färdig
kryssningskaj med landanläggningar uppförd att tas i bruk inför kryssningssäsongen
2018 (april).
Tilldelad budget för projektet uppgick till 250 000 000, exklusive ränta till 2014 års
penningvärde.
Projektet med färdigställande av kryssningskaj var slutbesiktat och klart i mars 2018
samt överlämnat till hamnavdelningen för fortsatt driftsansvar.
Det slutliga ekonomiska utfallet och total produktionskostnad för iordningställandet
av kryssningskaj landande på 304 422 057. I detta ligger en avtalsmässig
indexjustering av budget från 2014 års nivå på totalt 14 400 000, samt
riktkostnadsändringar/tilläggsbeställningar från CMP och Region Gotland under
byggperioden på totalt 4 265 098.
Budgetöverskridande, dvs. totalt 35 756 959 (11,7 %), kan härledas till följande
områden:
Muddermassornas beskaffenhet var inte av den kvalitet som förundersökningarna
förutsagt vilket innebar större kostnad än budgeterat. Den olycka som projektet
råkade ut för augusti 2016, samt hårt väder under hösten 2016, ledde till flera
negativa konsekvenser för projektet. Olyckan och vädret innebar att projektet
tvingades till arbete i en tidsperiod (vinter)då plan var att projektet skulle vara
vilande. Det i kombination mertid för nedlagt arbete under resterande del av
byggperioden och är ytterligare faktorer till fördyring av projektet.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-05-12

TN § 127

Bedömning

Projektet med färdigställande av en kryssningskaj ska utifrån ett övergripande
perspektiv ses som ett framgångsrikt projekt. I och med att Gotland numera har en
kryssningskaj som kan angöras av allt större fartyg har förutsättningarna för
uppfyllelse av en del av vad som uttrycks i vision 2025 som den ”naturliga
mötesplatsen i Östersjöregionen” konkretiserats. Förutsättningarna för
besöksnäringen stärks som en konsekvens av att allt fler fartyg och passagerare kan
angöra Visby hamn på ett tryggt och säkert sätt.
En förutsättning för investering av en kryssningskaj var att gotländska skattebetalare
eller regionala verksamheter inte skulle påverkas negativt ekonomiskt.. Något som
reglerats i nyttjanderättsavtalet med Copenhagen Malmö Port (CMP) och där
investeringen över tid finansieras av CMP, trots att projektet blivit dyrare än beräknat
är det inget som kommer att belasta regionen eller skattekollektivet.
Som enskilt projekt är bedömningen att projektet varit framgångsrikt då både projekt
mål och tidplan uppfyllts enligt projektdirektiv. Överskridande av projektbudget har
sina orsaker, vilket redovisats ovan och de ska ses som omständigheter som inte är
ovanliga för ett projekt av denna karaktär.
Mot bakgrund av ovanstående är förvaltningens bedömning och förslag till beslut att
slutrapport samt att äskande om tilläggsanslag 54 422 057 kronor, som inkluderar
indexuppräkning och tilläggsbeställningar, godkänns.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg och projektledare Harald
Gröttvik.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Informationen godkänns.
Beslutsunderlag

Slutrapport 2020-02-12
Tekniska nämnden 2014-08-13 § 161
Regionfullmäktige 2014-08-25 § 131
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen
Tekniska nämnden

Slutrapport
Projekt

Kryssningskaj Visby
Projektägare
Patric Ramberg, Teknikförvaltningen.
Beställare
Tekniska nämnden.
Projektstyrgrupp
Ledamöter sedan januari 2015 har varit:
- Patric Ramberg, RG TKF ordförande
- Arnt Möller Pedersen, Copenhagen Malmö Port (CMP - hyresgäst)
- Hans-Olof Ivarsson, CMP
- Henrik Ahlqvist, CMP Terminalchef Visby fr.o.m. augusti 2017
- Mats Eriksson, RG TKF Hamnavdelningen (framtida fastighetsägare)
Projektorganisation
Medlemmar i teamet sedan januari 2015 har varit:
- Harald Gröttvik, projektledare, RG TKF Plan och utvecklingsavdelningen
- Louise Ringqvist biträdande projektledare, RG TKF Projektavdelningen
- Allan Jacobsson, RG TKF Projektavdelningen
- Niclas Ohlander, RG Ledningskontoret/Regionstyrelseförvaltningen
- Kommunikatörer, 3 olika kommunikatörer från RSF har varit med under projektets
genomförande
Organisation externa parter
Copenhagen Malmö Port (CMP) hyresgäst enligt nyttjanderättsavtal mellan Region Gotland (RG) och
CMP, december 2014.
Totalentreprenör och partner Per Aarsleff A/S (PAA), enligt upphandlingsavtal 7. juli 2015.

Tekniska nämnden
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

Bakgrund och syfte
Projekt kryssningskaj Visby var en del av kryssningsprogrammet inom RG.
Kryssningsprogrammets syfte var att utveckla kryssningsturismen på Gotland.
Programmets ägarskap var förankrat hos Regionstyrelseförvaltningen.
Projektmål
En kryssningskaj med tillhörande landanläggningar färdigställd att tas i drift inför kryssningssäsong
2018.
Budgeterad produktionskostnad: 250 mnkr., med basis i RG:s PM januari 2014, projektets
programhandlingar.
Den budgeterade produktionskostnaden på 250 mnkr ska i slutredovisningen uppräknas med basis i
2014 års penningvärde utifrån den årliga förändringen av konsumentprisindex (KPI) från oktober
2014 till april 2018 motsvarande 14, 4 mnkr.

Förkortningar & definitioner
RG
Region Gotland, beställare och partner.
RF

Regionfullmäktige.

CMP

Copenhagen Malmö Port, hyresgäst av anläggningen.

PAA

Per Aarselff A/S, totalentreprenör och partner.

KPI

Konsumentprisindex, Statistiska centralbyrån.

Fastighetsägare

Region Gotland, Hamnavdelningen.

LOU

Lag om offentlig upphandling.
Upphandlingen genomfördes mars – juni 2015.

RH 2000

Sveriges nationella höjdsystem.

ISPS

International Ship & Port facility Security code.

mnkr.

Miljon kronor.

tkr.

Tusen kronor.

m/s

Vind meter per sekund.

PM Kryssningskaj/
programhandlingar, RG

Grundläggande beslut om byggnadens storlek, tekniska standard och
utformning i stort. Programhandlingarna är en sammanfattning av
förutsättningarna för ett projekt och utgör det samlade underlaget för
beslut om fortsatt projektering och grund för upphandling.

Partnering

Projektet utförs i partnering (även kallat utökad samverkan eller
samverkansentreprenad), varvid Beställaren och Entreprenören
gemensamt löser uppgifter man löpande ställs inför i ett öppet
samarbete med en i vissa delar integrerad projektorganisation.
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Parternas mål är att genomföra en effektiv och utvecklande process,
som säkrar utförandet av entreprenaden med färdigställande inom den
sluttid och det riktpris som avtalas.
Skede 1

Upprättande av systemhandling, kalkylarbete och framtagande av
riktkostnad, samt genomförande av geotekniska undersökningar.
Genomfördes augusti till december 2015.

Skede 2

Detaljprojektering, produktion och överlämnande.
Genomfördes från december 2015 till mars 2018

Systemhandlingar

Översiktlig teknisk beskrivning som underlag till kalkyl och beställning
för skede 2.

Projektering och
produktion, skede 2

Projektets produktionsskede med bygghandlingsprojektering med ABT
06 som kontraktsvillkor. Under denna avses utförandet av
entreprenaden ske i enlighet med de kontrakt och de handlingar i övrigt
som tas fram under skede 1, som preciserar omfattningen av
entreprenaden.

Riktkostnad

Systemhandlingskalkyl (budgeterade kostnader) baserad på verifierad
självkostnad, togs fram av PAA.

Entreprenörsarvode

Fast påslag baserat på riktkostnad, angivet i procent i anbud från PAA 7,4%.

Riktpris

Riktkostnad (rörlig del) + entreprenörsarvode (fast del).

Löpande räkning

Ekonomisk term som innebär att redovisning av och betalning för varor
och utförda tjänster sker efter hand (löpande).

ABT

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-,
anläggnings- och installationsarbeten.

Ersättning

Entreprenören ersätts för sitt arbete på löpande räkning enligt
självkostnadsprincipen i ABT 06 kap 6 §§ 9 - 10 ändrad på så vis att
ersättning dels utgår med en fast del, som inkluderar Entreprenörens
vinst, risk och kostnader för centraladministration, dels en rörlig del.

ÄTA-arbete

ÄTA-arbeten är en förkortning gällande förändring av ursprungligt
uppgjort kontrakt i byggbranschen. ÄTA står för Ä=Ändring,
T=Tillägg och A=Avgående. Eftersom saker inträffar som man inte
kunnat förutse så har byggbranschen regleringar för hur dessa
förändringar ska hanteras.

Relationshandlingar

Relationshandlingar upprättas vid överlämnande av en produkt efter
produktbestämning och produktframställning.

Muddermassor
BigRed

Relationshandlingen ska visa hur projektet verkligen blev efter beslut
och revideringar under byggets gång. För anläggningar under mark ska
även relationshandlingen visa anläggningar som är borttagna eller tagna
ur drift.
Fyllnadsmaterial vars hållfasthet baseras på geotekniska undersökningar.
För utbyggnad av det nya landområdet (ca 12 000 m2).
Anpassad arbetsplattform med avancerad utrustning för att placera och
iordningsställa fundamenten för kajen på havsbotten.
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Tillvägagångssätt
-

-

Preliminär projektstart 2014-10-09 (projektägare och interimistisk styrgrupp).
Styrgrupp, projektledare och projektteam på plats, januari 2015.
Beslut om justering av strategi för genomförande togs 2015-02-17.
Ursprunglig plan för genomförande av entreprenaden med fyra olika upphandlingar var inte
realistisk enligt tidplanen som avtalades inom nyttjanderättsavtalet mellan RG och CMP.
Projektet valde att genomföra en upphandling – ”totalentreprenad i samverkansform
partnering”, med basis i en omvänd tidsplanering med färdigställande april 2018
Upphandlingsprocess totalentreprenör och partner, februari – juni 2015.
Upphandling i två steg enligt LOU. Steg 1 en prekvalificering av anbudslämnarna och steg 2
upphandling av det ekonomiskt mest fördelaktigt anbud enligt viktning av olika kriterier.
Vald entreprenör och partner Per Aarselff A/S, 7 juli 2015.
Totalentreprenadkontrakt gäller både för Skede 1 och Skede 2.
Skede 1:
Genomförande av geotekniska undersökningar av havsbotten, upprättande av
systemhandling, kalkylarbete och framtagande av riktkostnad, augusti – december 2015.
Skede 2:
Entreprenören åtar sig att för beställarens räkning att på totalentreprenad projektera och
bygga en kryssningskaj med tillhörande landanläggningar, januari 2016 – mars 2018.
o
o
o
o
o
o

o

o

-

Muddring för säkerställande av fritt djup -11,0 m vid medelvattenstånd enligt
höjdsystemet RH2000.
Byggande av landområde ca.12.000 m2, som i slutändan blev 15 000 m2.
Muddermassorna utökades från beräknat 100 000 m3 till slutligen 130 000 m3.
Byggande av vågbrytare/erosionsskydd omkring det nya landområdet.
Anläggande av kaj som rymmer 2 fartyg samtidigt med en maxlängd på 340m
vardera.
Anläggande av barkasskaj för barkassbåtar vid tillfällen då kryssningsfartyg ankrar på
redden utanför Visby hamn.
Byggande av terminalbyggnad på ca. 300 m2 med funktioner såsom
turistinformation, toaletter, förråd samt utrymmen för myndigheter, besättning och
personal.
Installationer för spillvatten med tillhörande utjämningsbassäng på 1200 m3
nedgrävd i det nya landområdet, färskvatten, dagvatten och el på kaj och
landområdet.
Säkerställande av logistiska lösningar för busstrafik, taxi och övrig trafik samt
säkerhetsanordningar som uppfyller krav enligt ISPS.

Slutbesiktning med resultatet ”godkänd entreprenad”, 2018-03-16.
Driftsättning och driftprovning, 2018-03-28.
Driftsättning och överlämnande till fastighetsägaren, 2018-03-29.
Första anlöp vid kaj (Astoria), 2018-04-16.
Invigning med anlöp (AidaDiva), 2018-04-29.
Avstämning mellan projektteamet och fastighetsägaren, 2018-05-22.
Slutavräkning RG – PAA, 2018-12-28
Projektredovisning – projektavslutning, april 2019.
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Ekonomisk redovisning

Projektbudget
Riktkostnad entreprenör
Arvode entreprenör
Riktpris

Utfall

208 000 000
15 392 000
223 392 000

269 379 655 *
15 678 017
285 057 672

8 000 000

6 413 931

11 400 000
7 200 000

7 142 709
5 808 195

250 000 000
14 400 000
264 400 000

304 422 507

Systemhandlingar – geoteknisk
undersökning entreprenör

Etablering anslutningskostnader
Byggherrekostnad
Total produktionskostnad
Index (KPI)

*

304 422 507

I detta belopp är det inkluderat 4 265 098 som är godkända riktkostnadsändringar/
tilläggsbeställningar från CMP och Region Gotland under byggperioden.

Kommentar till ekonomiskt utfall
RG och PAA ingick ett entreprenadkontrakt för byggande av kryssningskaj med tillhörande
landanläggningar den 7 juli 2015. Kontraktet var indelat i två skeden, skede 1 för genomförande av
geotekniska undersökningar och framtagande av systemhandlingar med en riktkostnad (budgeterad
kalkyl) för bygget, skede 2 för färdigprojektering och bygget av en färdig anläggning. På grundlag av
systemhandlingar och därtill knutna riktkostnad från PAA:s sida i skede 1, gjorde Regionen beställning
av skede 2 den 14 december 2015, i enlighet med entreprenadkontraktet den 7 juli 2015. I
beställningsskrivelsen fastställdes entreprenadens riktkostnad till 208.000.000 kr och PAAs fasta
arvode till 15.392.000 kr, beräknat efter den procentsats på 7,4 % som PAA offererat för detta i sitt
anbud, som gav ett samlat riktpris på 223.392.000,-.
Ersättningsmodellen var så konstruerad att riktkostnaden 208 mnkr. utgjort en budget över
entreprenörens verifierade självkostnader för att utföra entreprenaden i enlighet med de kostnadsslag
som räknas upp i 6 kap 9 § pp 1-7 i Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende
byggnads-, anläggnings-, och installationsarbeten – ABT 06 som gäller mellan parterna. Dessa
kostnadsslag utgörs av kostnader för varor och material, arbetsledning, yrkesarbetare, hjälpmedel,
underentreprenader, utredningar och projektering. Det fasta arvodet som beräknats till 7,4 procent av
riktkostnaden skall utge full ersättning för PAA:s vinst och kostnader för centraladministration
inklusive försäkringar.
PAA låg lågt i sitt vinstpåslag i sitt anbud (7,4 %), i jämförelse med flera av konkurrenterna i
upphandlingen som låg på ca 15 procent. Förhandlingar fördes med PAA om deras riktkostnadskalkyl
i slutet av skede 1 innan Regionen bestämde sig slutligt och beställde skede 2. Det blev likaledes
beslutat att minska muddringsvolym genom att minska fritt djup från minus 11,5 meter till minus 11,0
meter, samt reducera storlek och utformning av terminalbyggnad mm. Det kan som utgångspunkt
konstateras att den budget för projektets självkostnader som från början sattes till 208 mnkr. var
pressad.
Ersättningsmodellen var vidare konstruerad på så vis att vid väsentlig ändring avseende projektets
volym eller kvalitet på nivå som motsvarade ett värde på 250 tkr. eller mer i ÄTA arbete (Ändringstilläggs eller avgående arbete) eller likställt ÄTA-arbete (avvikande förhållanden mot entreprenörens
kalkylförutsättningar som beställaren enligt ABT 06 bär risken för) medför rätt till justering av
riktkostnaden. I händelse riktkostnaden justeras, görs motsvarande justering av den fasta ersättningen
(arvode 7,4%). Vidare infördes den sanktionen att i händelse PAA skulle komma att överskrida
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avtalad riktkostnad (inklusive de justeringar parterna enas om), drabbas PAA av en bot däri att man
för självkostnader man haft utöver riktkostnaden, utgår ersättning endast med 80 procent. Vid
underskridande av avtalad riktkostnad, utgick en bonus med 20 procent.
Det bör sammanfattningsvis framhållas att Kontraktets ersättningsmodell innebär i huvudsak löpande
räkning, fastän med reducerad ersättning vid överskriden riktkostnad och att det var ett projekt med
mycket stor osäkerhet vad gäller kalkylerbarheten. Anledningen till det är främst att det fanns en stor
osäkerhet vad gäller tekniska och fysiska förutsättningar för att anlägga en kaj rakt ut i havet. Att
handla upp entreprenaden till fast pris var mot denna bakgrund aldrig något alternativ.
Regionens projektledning har i de diskussioner som uppstått efter Big Reds haveri konsekvent hållit
linjen att man enligt parternas ersättningsmodell utgett ersättning för arbete i ABT:s mening och att
man inte gjort avsteg från den ansvarsfördelning som generellt gäller i ABT. Däribland att
entreprenören har ansvar för skador på den egna entreprenaden och på egna och inhyrda hjälpmedel
samt har försäkringsplikten för dessa, liksom att inte utge ersättning för entreprenörens självrisk för
någon försäkring. All sådan ligger i entreprenörens risk som skall täckas av vinstpåslaget (arvode). I
den uppgörelse som slutligen träffats har den utgångspunkten accepterats fullt ut av PAA. PAA har
också accepterat Regionens inställning att man inte betalar för återetablering av nya hjälpmedel som
ersatte BigRed m.m., såtillvida har Regionen bara betalad för en och inte för två etableringar.
Förutom att budgeten för att genomföra projektet, d.v.s. riktkostnaden, synes ha varit tilltagen i
underkant, har Regionen fått betala för delar av de merkostnader/fördyrningar som uppstått under
projekts utförande, som i huvudsak relateras till muddermassornas beskaffenhet och olyckan med
arbetsplattformen BigRed. PAA har också fått betala betydande merkostnader, som inte är täcks av
Regionen med basis i ovanstående redogörelse. PAA är ensam ansvarig i rollen mellan ägarbolaget
och arbetsplattformen BigRed och dessa krav efter olyckan.

Resultat och analys
Tid

Projektmålet är uppfyllt d.v.s. en kryssningskaj med tillhörande landanläggningar
färdigställd att tas i drift inför kryssningssäsong 2018.

Analys av
avvikelser

Muddring av havsbotten – utfyllnad av landområde
Som en viktig del av byggprojektet var arbete med muddring av havsbotten för
att säkerställa ett tillräckligt vattendjup som ger tillräckligt svängrum och
manöverutrymme för kryssningsfartygen. Efter muddring fraktades massorna in
till land med en pråm och lossades med hjälp av en grävare över på dumprar som
sen körde massorna till det som skulle bli det nya landområdet (ca. 12 000 m2).
Muddringen och ilandforslingen av muddermassor (ca. 100 000 m3)
genomfördes under perioden mars till ultimo juni 2016, som var en längre period
än vad tillståndet från Mark- och Miljödomstolen medgav (24 dagar extra).
Muddringsvolymen slutade på 130 000 m3 och landområdets yta blev slutligen
15 000 m2, som orsakades av en högre svällningsfaktor av massorna en beräknat.
Under den pågående entreprenaden upptäckte PAA att muddermassorna hade
en beskaffenhet som ej motsvarade den geotekniska undersökning som
genomförts under skede 1 (hösten 2015). De problem som uppstod var bl.a. att
man körde fast med maskiner ute på arbetsområdet och att stora delar av
muddermassorna inte fungerade som utfyllnadsmaterial, utan behövde bytas ut
mot annat fastare material vilket förde med sig stora logistiska utmaningar och
merkostnader. Detta medförde även ökad kostnad för deponi- och tippning av
massor. Massor som var planerad för utfyllnad av det nya landområde, men som
istället behövde köras till olika deponier på Gotland. Entreprenören anmälde
därför alla dessa merkostnader som ett likställt ÄTA-arbete och begärde senare
att riktkostnaden skulle justeras.
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För att bedöma om PAA hade rätt i sitt påstående genomförde projektet en
analys av den geotekniska utredning som PAA låtit utföra under Skede 1. Detta
för att bedöma om PAA:s geotekniska undersökning varit fackmässig och om
PAA dragit rätt eller fel slutsatser utifrån den genomförda undersökningen, samt
valt fel metod för muddring och utfyllnad av det nya landområdet. Regionen
(projektet) tog hjälp av extern expert som genomförde en bedömning av
entreprenörens genomförande av den geotekniska undersökningen och den valda
metoden för muddring och hantering av massorna till utfyllnadsområde. Utifrån
expertens bedömning kunde det fastställas att den geotekniska utredningen och
genomförande var fackmässig utförd.
Efter en samlad bedömning av ovan och i samråd med projektets
entreprenadjurist, valde man att acceptera PAA:s merkostnader i dom slutliga
förlikningsförhandlingarna under november/december 2018.
Incidenten (olyckan) med arbetsplatsformen BigRed, direkta och
följdkonsekvenser
Projektet drabbades natten mellan den 29 och 30 augusti 2016 av att en av PAA
inhyrda riggar förliste, arbetsplattformen BigRed. På riggen förvarades också
mycket annan inhyrd utrustning och hjälpmedel, bl.a. en inhyrd större mobilkran
och den dykarutrustning som förstördes. BigReds ena stödben kom även att
släpas av vågornas kraft på havets botten av vågorna in mot land och förstörde
därmed en stor del av de arbeten som dittills utförts på entreprenadens
havsbotten. Sjutton av totalt tjugo grusbäddar skadades vilka var utlagda som
”grund” till kommande kajfundament på havsbotten. Planen var att utsättning av
kajfundamenten skulle påbörjas den 1 september 2016. Det arbetet tvingades
PAA därmed göra om och tidplanen för en rad olika stora arbetsmoment fick
andras, som medförda stora logistiska utmaningar som påverkade den resterande
delen av byggproduktionen. Kajens två yttre dykdalber kunde bl.a. inte placeras
enligt plan och fick en tillfällig placering söder om oljekajen, från september 2016
till april 2017. Som en följd av Big Reds haveri tvingades man också välja en
annan och mer tids- och kostnadskrävande metod för genomförande av
återstående arbetsmoment.
Vidare drabbades projektet på nytt av skador, genom hårt väder den 30 oktober
och den 27 november 2016. Vid båda dessa tillfällen inträffade skador på
landområde, och vågbrytaren och barkasskajen som var under färdigställande.
Enligt den ursprungliga tidplanen för genomförande av projektet var det inget
”sjöarbete” (arbete på och under vatten) planerat under perioden november –
februari pga. risk för dåligt väder (höst- och vinterstormar), men för att klara den
slutliga tidplanen fanns inget annat utrymme för att klara tiden för färdigställande
av entreprenaden (april 2018). Delar av arbete som genomförde under senhösten
2016 och hösten 2017 och vintern 2018, var en följdkonsekvens efter olyckan
med BigRed.
Som redogjorts för inledningsvis har entreprenadens ersättningsform i huvudsak
varit på så kallad ”löpande räkning”, samt att det varit ett svårkalkylerat projekt
och en budget utan någon egentlig marginal.
Regionens projektledning har i de diskussioner som uppstått efter Big Reds
haveri konsekvent hållit linjen att man enligt parternas ersättningsmodell ska utge
ersättning för arbete i ABT:s mening men att man inte gjort avsteg från den
ansvarsfördelning som generellt gäller i ABT. Däribland att entreprenören har
ansvar för skador på den egna entreprenaden och på egna och inhyrda
hjälpmedel samt har försäkringsplikten för dessa, liksom att beställaren inte utger
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ersättning för entreprenörens självrisk för någon försäkring. All sådana kostnader
ligger i entreprenörens risk och arvode.
I den uppgörelse som slutligen träffats har den utgångspunkten accepterats fullt
ut av PAA. PAA har också accepterat Regionens inställning att man inte betalar
för återetablering av nya hjälpmedel som ersatte BigRed m.m., såtillvida har
Regionen bara betalad för en och inte för två etableringar.
Förutom att budgeten för att genomföra projektet, d.v.s. riktkostnaden, synes ha
varit tilltagen i underkant, kan de fördyrningar som uppstått och som Regionen
ändå fått betala för som vi uppfattat kort summeras till följande:
Genom Big Reds haveri tappade man flera månaders produktion genom att
arbeten som redan utförts behövde göras om. Även om kostnaden för att göra
om arbetena som tilldels täcktes av PAA:s försäkring, uppstod merkostnader för
att man inte längre hade tillgång till Big Red och annan utrustning som förstörts.
Man tvingades tillgripa en annan produktionsordning för kajfundamenten,
barkasskajen, landområde mm, samt ny inhyrd utrustning och bemanning för att
arbeta så effektivt som situationen medgav. Därtill kom man betydligt längre in i
hösten som följd av detta och fick därmed svårare väderleksförhållanden i form
av hårdare vind och högre vågor att tampas med än man från början kalkylerat
med enligt den ursprungliga tidplanen.
Rekommendationer från projektledaren
Ansökan muddring
I ansökan till Mark och Miljödomstolen borde det funnits med ett tillägg om dumpningstillstånd för
muddermassor som var otjänliga som grund i det nya landområdet (lermoren, märgelsten) varit med.
Om ett sådant tillstånd hade varit med så hade projektet sparade betydande kostnader.
Erfarenheter tidigare utförda muddringsprojekt
En sammanställning/erfarenheter från tidigare muddringsuppdrag borde sammanställds som en del av
beslutsunderlaget. Del av överordnad riskanalys före projektbeslut.
Förstudie (hamnavdelningen och ledningskontoret arbetsdokument), januari 2014
En extern granskning och riskbedömning av förstudien borde ha genomförts före man fattade beslut
om genomförande av projektet. Anledningen till det är främst att det fanns en stor osäkerhet vad
gäller tekniska och fysiska förutsättningar för att anlägga ett landområde och en kaj rakt ut i havet i ett
oskyddat läge. Del av överordnad riskanalys före projektbeslut.
Förslag till detaljplan för kryssningskajen
Lagakraft vunnen detaljplan borde ha varit på plats före man tar beslut om att starta byggprojektet.
Risk för överklagande, tydliggörande av anslutningar till/från kryssningskajen med gator, vägar mm.
Del av överordnad riskanalys före projektbeslut.
Strategi för genomförande ändrades, februari 2015
Plan för genomförande av entreprenaden - med fyra olika upphandlingar - var inte realistisk enligt
tidplanen som avtalades inom nyttjanderättsavtalet mellan RG och CMP. Projektet valde att
genomföra en upphandling – ”totalentreprenad i samverkansform partnering”, med basis i en omvänd
tidsplanering – färdigställande april 2018. Del av överordnad riskanalys före projektbeslut.
Framtagande systemhandlingar , augusti - december 2015 (fas 1)
Under denna period valde man att ändra grundkonstruktionen för kajens fundament, från en
”pelarkonstruktion” till en ”kassunkonstruktion”. Lösningen med pelarkonstruktion var hämtat från
en kryssningskaj i Tallinn (förstudiefasen), men valdes bort pga. ändrade grundförhållanden och längre
produktionstid ut till havs i ett oskyddat läge för kajens placering i Visby. Hamnen i Tallinn ligger i ett
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skyddat läge bakom en vågbrytare, till skillnad från Visby där anläggningen planerades rakt ut i öppet
hav.
Reviderad förtöjningsanalys - simulering
Reviderad förtöjningsanalys genomfördes hösten 2017 men borde ha genomförts som en del av skede
1, hösten 2015.
Samverkan Hamnavdelningen - projektet
Utrymmet inom Visby hamn speciellt under sommarperioden var mycket begränsat och en tydligare
analys och riskbedömning borde ha genomförts före byggstart – sked 1, hösten 2015.
Ett tydligare formaliserat avtal mellan projektet och den framtida fastighetsägaren (Hamnavdelningen)
och den framtida hyresgästen (CMP) när det gäller ansvar och roller i genomförande av projektet,
borde ha tagits fram vid projektstart (januari 2015).
Överlämning
Hantering av
dokumentation

Under skede 1 och 2 har all dokumentation hanterat på en gemensam
projektplattform, mellan beställare och totalentreprenör. All denna information
är överfört till egen mapp på regionens intranät.
Vid överlämning från projektet till fastighetsägaren 2018-03-29 överlämnades
följande dokumentation:
1. Projektpärm – 2 ex.
2. Drift och skötselinstruktion samt relationshandlingar.
3. Nycklar och lös utrustning
4. Digital version av punkt 1 och 2 ovan.

Uppföljningar
som ska
genomföras

Rutin för felanmälan och uppföljning under garantitiden,
överlämnad i samband med överlämnandet 2018-03-29, från projektet till
fastighetsägaren (Hamnavdelningen).
Genomförande av garantibesiktningar ansvarar fastighetsägare för under
garantiperioden.

Erfarenhetsåterföring
Bättre förstudie med kvalitetssäkring av tekniska- och ekonomiska beräkningar, före man fattar beslut
om avtal med extern part (nyttjanderättsavtal CMP), samt att en antagen detaljplan borde varit på plats
för före beslut om byggstart.
Anledningen till detta är främst att det fanns en osäkerhet vad gäller tekniska och fysiska
förutsättningar för att anlägga en kaj rakt ut i havet från oskyddat läge, samt planförutsättningar för att
koppla kryssningskajen till den befintliga infrastrukturen..
Ovan borda ha varit en del av en helhetlig ”riskanalys” som underlag före man fattar beslut.
Det bör sammanfattningsvis framhållas att kontraktets ersättningsmodell innebär i huvudsak löpande
räkning, fastän med reducerad ersättning vid överskriden riktkostnad och att det var ett projekt med
mycket stor osäkerhet vad gäller kalkylerbarheten.
Samarbete med entreprenören Per Aarselff A/S, totalentreprenör för projektering och bygget av
kryssningskajen i samarbetsformen ”partnering” (delad ansvar), var avgörande för genomförande av
projektet inom fastställd tid (mars 2018).
Regionens projektteam (4 personer) med olik kompetens och bakgrund, var också en viktig faktor för
genomförande av projektet.
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Slutrapport framtagen av:

Projektledare

Harald Gröttvik

Datum

2020-02-12

Slutrapport godkänd av:
Förvaltningschef

Datum

2020-02-12
Patric Ramberg
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Bilaga 1
Utredningar underlag som tagits fram före projektstart, 2009 till 2014

SSPA – rapport avseende hydrodynamiska förutsättningar för kryssningsläge, februari 2009
Sammanfattande rapport, två huvudalternativ läge.
Marin Miljöanalys AB – rapport sjömätning Visby, mars 2009
Multibeamekolodning i syfte att fastställa djupet inför planerad utbyggnad.
Sweco – förstudie ny kryssningskaj vid kajalternativ 2CA, april 2009
2009-04-08 rev. 2014-07-11.
SSPA – Övergripande maritim riskanalys för nytt kryssningsläge i Visby, november 2010
Marin och Miljöanalys AB – Volymberäkning muddringsområde, december 2010
Region Gotland – Visby hamns framtida nya hamngränser, februari 2012
Mark- och miljödomstolen – beslut, laga kraft april 2013
Tillstånd för vattenverksamhet för muddring av 35 000 m2 ner till ca 11,5 meters djup,
anlägga en ca 150 m lång och 20 meter bred kaj med tillhörande tillfartsbro, dykdalber mm,
samt utfyllnad av ca 12 700 m2 havsområde med muddermassor för hamnverksamhet. Trafik
för kryssningsfartyg med max längd på 360 m.
Region Gotland hamnavdelningen, september 2013
PM Byggkostnad pir.
PM- Hydrodynamiska förutsättningar ny kryssningspir (läge) Visby hamn.
Port Engineering AB, september 2014
Ritningar kaj och landområde.
Region Gotland, januari 2014
PM Kryssningskaj, Ledningskontoret och Hamnavdelningen (programhandlingar)
Länsstyrelsen, Marinarkeologisk undersökning – tre ankare, hösten 2014
Nyttjanderättsavtal Region Gotland – Copenhagen Malmö Port, december 2014
Förslag till detaljplan, planbeskrivning och plankarta, december 2014
Detaljplan Laga kraft 8 juli 2015.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 194

Slutredovisning. Kryssningskajen i Visby

RS 2020/859

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Slutredovisningen för Kryssningskajen i Visby godkänns.
• Anslagsunderskottet på 54 423 tkr regleras mot regionens Eget kapital.
•

Tekniska nämnden beslutade 2014-08-13, § 161 om avtal för kryssningskaj i Visby
hamn. Regionfullmäktige beslutade 2014-08-25, § 131 om avtal för kryssningskaj i
Visby hamn.
Projekt kryssningskaj påbörjades hösten 2014 och med följande projektmål, en färdig
kryssningskaj med landanläggningar uppförd att tas i bruk inför kryssningssäsongen
2018 (april).
Tilldelad budget för projektet uppgick till 250 000 000 kr, exklusive ränta, till 2014
års penningvärde.
Projektet med färdigställande av kryssningskaj var slutbesiktat och klart i mars 2018
samt överlämnat till hamnavdelningen för fortsatt driftsansvar.
Det slutliga ekonomiska utfallet och total produktionskostnad för iordningställandet
av kryssningskaj landande på 304 422 057 kr. I detta ligger bland annat en avtalsmässig indexjustering av budget från 2014 års nivå på totalt 14 400 000 kr, samt
riktkostnadsändringar/tilläggsbeställningar från CMP och Region Gotland under
byggperioden på totalt 4 265 098 kr.
Ekonomisk redovisning
Tkr

Total budget

Utfall

Avvikelse

Riktkostnad entreprenör
208 000
Arvode entreprenör
15 392
Riktpris
223 392
Systemhandlingar
8 000
Etablering – anslutningskostnader 11 400
Byggherrekostnad
7 200
Total produktionskostnad
250 000
Index KPI
14 400
Summa
264 400

269 390*
15 678
285 058
6 414
7 143
5 808
304 423

-61 390
-286
-61 666
1 586
4 257
1 392
-54 423

304 423

-40 023

* I detta belopp är det inkluderat 4 265 098 som är godkända riktkostnadsändringar/tilläggsbeställningar från CMP och Region Gotland under byggperioden.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 194 forts
RS 2020/859

Enligt regelverket för slutredovisningar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift
överstigande 20 miljoner kr slutredovisas till regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsunderskott på 54 423 tkr regleras mot regionens Eget kapital.
Projektet är ett mycket stort och komplext projekt som genomförts i samarbete med
CMP. Den ursprungliga budgeten beslutades tidigt i processen. Under projektets
gång har oförutsedda händelser inträffat som har fördyrat arbetet. Dock har
tidplanen hållits och kryssningstrafiken kunde starta när det var planerat. I
slutredovisningen från projektet finns lärdomar att dra avseende riskanalyser och
rekommendationer om förbättring vid liknande projekt framåt.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-05-12, § 127
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-01

13 (48)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/949
29 maj 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsavtal Copenhagen Malmö Port Cruise Visby AB
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige


Tilläggsavtalet godkänns och träder i kraft 1 oktober 2020.

Sammanfattning

Med anledning av att slutlig investeringsavgift för kryssningskajen översteg de
beräknade 250 miljoner kr enligt Nyttjanderättsavtalet, upprättas ett tilläggsavtal
mellan Region Gotland och Copenhagen Malmö Port Cruise Visby AB.
Förändringarna är följande:
- Den i Nyttjanderättsavtalet punkt 5.1 angivna avskrivningstiden ändras till 50 år.
Anledningen till förändringen är att komponentavskrivning har börjat tillämpas efter
det första avtalets ingång. Det innebär att den genomsnittliga avskrivningstiden
förlängs.
- Den i Nyttjanderättsavtalet punkt 5.2 angivna förräntningen som är bunden till och
med den 31 december 2022 fastställs till 1,53 procent.
- Bashyran enligt punkten 5.9 i Nyttjanderättsavtalet ska beräknas med utgångspunkt
i total slutlig investeringsutgift. Slutlig investeringsutgift fastställs till 304 miljoner kr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsavtalet ska godkännas. Avtalet har
tagits fram i samarbete mellan företrädare för Region Gotland och CMP.
Beslutsunderlag

Tilläggsavtal till Nyttjanderättsavtal mellan Region Gotland och Copenhagen Malmö
Port Cruise Visby AB
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Copenhagen Malmö Port Cruise Visby AB
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
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TILLÄGGSAVTAL

Detta tilläggsavtal (”Tilläggsavtalet”) har denna dag träffats mellan:
Upplåtare:

Region Gotland org. nr. 212000-0803
Visborgsallén 19, 621 81 Visby (”Regionen”) och

Nyttjare:

Copenhagen Malmö Port Cruise Visby AB org. nr. 559143-4468
Box 566, 201 25 Malmö (”CMP Visby AB”)
Regionen och CMP benämns nedan gemensamt för ”Parterna”.

1

BAKGRUND

1.1

Regionen har investerat i en kryssningskaj med tillhörande landanläggningar i Visby
hamn, som färdigställdes den 2 april 2018. CMP Visby AB nyttjar kryssningskajen enligt
nyttjanderättsavtal (”Nyttjanderättsavtalet”) som efter överlåtelse från dess
moderbolag (Copenhagen Malmö Port AB) daterad den 16 juli 2018 är gällande mellan
parterna.

1.2

Med anledning av att den slutliga investeringsutgiften översteg de beräknade 250
miljoner SEK enligt Nyttjanderättsavtalet, avser parterna nu i detta Tilläggsavtal
fastställa den slutliga investeringsutgiften samt den förändrade avskrivningstid som
parterna överenskommit.

2

ÖVERENSKOMMELSE

2.1

Den i Nyttjanderättsavtalet punkt 5.1 angivna avskrivningstiden ändras till 50 år.

2.2

Den i Nyttjanderättsavtalet punkt 5.2 angivna förräntningen som är bunden till och med
den 31 december 2022 fastställs till 1.53%.

2.3

Bashyran enligt punkten 5.9 i Nyttjanderättsavtalet ska beräknas med utgångspunkt i
total slutlig investeringsutgift. Slutlig investeringsutgift fastställs till 304 miljoner SEK.

2.4

Detta tilläggsavtal träder i kraft från och med den 1 oktober 2020.

Sida 2 av 2

Detta Tilläggsavtal har upprättats i tre (3) exemplar, varav parterna har tagit var sitt och
Copenhagen Malmö Port AB har tagit ett.

______________

Ort och datum

Ort och datum

______________________

_________________________

Region Gotland

Copenhagen Malmö Port Cruise Visby AB

______________________

_________________________

_________________________
Namnförtydligande

Godkännes:
Copenhagen Malmö Port AB

_________________________

_________________________
Namnförtydligande

16 juli 2018

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER
OCH SKYLDIGHETER UNDER NYTTJANDERÄTTSAVTAL
Detta överlåtelseavtal (detta ”Avtal”) har ingåtts mellan:
COPENHAGEN MALMÖ PORT AB, org.nr 556027-4077, med adress Box 566, 201 25
Malmö, (”CMP”);
COPENHAGEN MALMÖ PORT CRUISE VISBY AB, org.nr 559143-4468, med
samma adress som CMP, (”CMP Visby”); och
REGION GOTLAND, org.nr 212000-0803, med adress Visborgsallén 19, 621 81 Visby
(”Regionen”)

LEGAL#16435769v1

BAKGRUND
A.

Regionen har anlagt en ny kryssningskaj i Visby, vilken stod färdig den 2 april 2018. CMP
har ingått ett nyttjanderättsavtal med regionen (”Nyttjanderättsavtalet”, se bilaga), under
vilket CMP har åtagit sig att hyra kajen jämte tillhöriga anläggningar i 20 år.

B.

CMP önskar nu överlåta sina rättigheter och skyldigheter under Nyttjanderättsavtalet till
sitt helägda dotterbolag CMP Visby. Regionen samtycker, i enlighet med punkten 23 i
Nyttjanderättsavtalet, till att så sker.

1.

OMFATTNING

1.1

CMP överlåter härmed alla sina rättigheter och skyldigheter enligt Nyttjanderättsavtalet till
CMP Visby.

1.2

CMP går i borgen såsom för egen skuld för CMP Visbys rätta fullgörande av
Nyttjanderättsavtalet. Detta borgensåtagande gäller, i enlighet med punkten 23.1 i
Nyttjanderättsavtalet, i tio (10) år från den i Nyttjanderättsavtalet avtalade tillträdesdagen.
Borgensåtagandet förfaller därefter automatiskt.

1.3

Utan hinder av någon bestämmelse i Nyttjanderättsavtalet, har CMP samt CMP Visby rätt
att närsomhelst från CMP Visby återföra rättigheterna och skyldigheterna under
Nyttjanderättsavtalet till CMP, efter lämnat skriftligt godkännande av Regionen. Regionen
skall inte utan beaktansvärda skäl kunna neka sådan överlåtelse.

1.4

Regionen lämnar sitt godkännande enligt punkten 23.1 i Nyttjanderättsavtalet och
förbinder sig härmed till punkterna 1.1-1.33 ovan.

2.

SKILJEDOM

2.1

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

16 juli 2018

2.2

Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas om
inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga
omständigheter bestämmer att Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas.
I förstnämnda fall ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän.

2.3

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för skiljeförfarandet ska vara
svenska.

Detta Avtal har upprättats i tre (3) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Malmö den ______/______ 2018

Visby ______/______ 2018

COPENHAGEN MALMÖ PORT AB

COPENHAGEN MALMÖ PORT CRUISE
VISBY AB

________________________

_______________________

________________________
Namnförtydligande

_______________________
Namnförtydligande

Visby ______/______ 2018
REGION GOTLAND

________________________
________________________
Namnförtydligande

Bilaga
Nyttjanderättsavtalet
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 195

Överlåtelse av nyttjanderättsavtal från CMP
till helägt dotterbolag

RS 2018/949

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Tilläggsavtalet godkänns och träder i kraft 1 oktober 2020.

Med anledning av att slutlig investeringsavgift för kryssningskajen översteg de
beräknade 250 miljoner kr enligt Nyttjanderättsavtalet, upprättas ett tilläggsavtal
mellan Region Gotland och Copenhagen Malmö Port Cruise Visby AB.
Förändringarna är följande:
-

-

Den i Nyttjanderättsavtalet punkt 5.1 angivna avskrivningstiden ändras till 50 år.
Anledningen till förändringen är att komponentavskrivning har börjat tillämpas
efter det första avtalets ingång. Det innebär att den genomsnittliga avskrivningstiden förlängs.
Den i Nyttjanderättsavtalet punkt 5.2 angivna förräntningen som är bunden till
och med den 31 december 2022 fastställs till 1,53 procent.
Bashyran enligt punkten 5.9 i Nyttjanderättsavtalet ska beräknas med utgångspunkt i total slutlig investeringsutgift. Slutlig investeringsutgift fastställs till
304 miljoner kr.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsavtalet ska godkännas. Avtalet har
tagits fram i samarbete mellan företrädare för Region Gotland och CMP.
Beslutsunderlag

Tilläggsavtal till Nyttjanderättsavtal 2020-05-29
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-29
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1155
30 juli 2020

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Storregional systemanalys 2020 och Storregional godsstrategi.
Förslag till beslut

•

Storregional systemanalys 2020 Stockholm-Mälarregionen och Storregional
godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen godkänns.

Sammanfattning

Samarbetsgruppen En Bättre Sits har tagit fram Storregional systemanalys 2020 och
Storregional godsstrategi. I beslutsprocessen för dessa är det nu aktuellt med
formaliserade beslut i regionerna. En Bättre Sits är det samarbete i infrastruktur- och
transportfrågor som sedan flera år finns mellan länen Stockholm, Uppsala,
Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotland.
Systemanalysen tar sin utgångspunkt i och är inriktad på storregionala förhållanden
och är en vidareutveckling av systemanalysen från 2016. Systemanalys 2020
innehåller delarna nuläge och utmaningar, prioriterade funktioner, strategier, behov
och åtgärder.
De prioriterade funktioner som ingår är: tillgängligheten i de storregionala stråken in
mot Stockholm, centrala Stockholm och Stockholms regionala stadskärnor, de
regionala tvärförbindelserna, ökad tillgänglighet i spårtrafiken, effektiv godshantering
och varuförsörjning, internationell tillgänglighet och konkurrenskraft samt stabila och
långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter. Strategierna och åtgärderna
omfattar att styra mot beteendeförändring och överflyttning, stärka kollektivtrafiken,
ställa om fordonsparken, återställa och utveckla funktionaliteten, förbättra
prestandan, öka kapaciteten och omvärldsbevakning.
De åtgärder, med ingångna avtal och beslutande åtgärder, som ingår i nationella
planen 2018-2029, förutsätts genomföras. Bland dessa finns Ostlänken,
Ostkustbanan, Mälarbanan, Stockholm C, Hallsberg, E4, E18, E22, tvärförbindelse
Södertörn och farleden Södertälje-Landsort.
I systemanalysen lyfts därutöver också behov kopplade till tillgängligheten i de
storregionala stråken in mot Stockholm och Stockholms regionala stadskärnor,
internationell tillgänglighet samt en effektiv godshantering och varuförsörjning.
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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 2020/1155

Godsstrategin har tagits fram som ett led i att nå En Bättre Sits mål. Strategin har
som syfte att lägga fast strategier och åtgärder för den inriktning och samverkan som
kräver ett storregionalt perspektiv – samverkan över länsgränserna. Mot bakgrund av
de utmaningar som definierats har övergripande prioriteringar tagits fram. Dessa är
att kunna upprätthålla funktionerna i de viktigaste stråken, större andel godsmängder
på sjö och järnväg, kapacitet och standard på de större vägarna, utvecklade styrmedel,
teknikutveckling och Gotlands särskilda situation avseende godstransporter som
lyfts. Inom fyra strategiska områden finns åtgärder formulerade. De strategiska
områdena är samverkan för en ledande internationell logistikregion, effektiv och
hållbar struktur med noder och länkar, minskad miljö- och klimatpåverkan och
transporter i både stad och land.
Systemanalysens och godsstrategins prioriterade funktioner, strategier och åtgärder
och prioriterade behov svarar väl mot En Bättre Sits mål och de samhällsutmaningar
som tas upp.
Ärendebeskrivning

Samarbetsgruppen En Bättre Sits har tagit fram Storregional systemanalys 2020
Stockholm-Mälarregionen och Storregional godsstrategi för StockholmMälarregionen. I beslutsprocessen för dessa är det nu aktuellt med formaliserade
beslut i regionerna.
En Bättre Sits är ett transportpolitiskt samarbete som samlar politiker och
tjänstepersoner från regionerna i de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland,
Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Tillsammans arbetar man med
infrastruktur och kollektivtrafik för en sammanhållen, hållbar region. Syftet är att visa
vad som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman
kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen.
Inom En Bättre Sits är den s.k. Lilla Gruppen är politisk styrgrupp. Den består av en
representant från varje länsplaneupprättare (regionala transportinfrastrukturplaner)
och kollektivtrafikmyndighet i de sju länen. En tjänstemannagrupp med samma
representation finns som stöd för arbetet. Den s.k. Stora Gruppen består av
presidierna eller motsvarande hos länsplaneupprättarna och
kollektivtrafikmyndigheterna i de sju länen. I regel träffas Stora Gruppen en gång om
året. En Bättre Sits-arbetet administreras av Mälardalsrådet.
En Bättre Sits gemensamma och övergripande storregionala mål för
transportsystemet i regionen är ett transportsystem:
 där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och
bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm-Mälarregionen.
där
utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

där
samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till

effektivitet.
 där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling.
Under varje mål finns ett antal delmål. Målen är antagna av huvudmännen i regionen
2006, och reviderade 2012.
Utgångspunkten för samarbetet inom En Bättre Sits är storregionala förhållanden,
samband, utmaningar, behov och brister. Fokus ligger på gemensamma prioriteringar
i infrastrukturplaneringen. I anslutning till detta finns även länsvisa förhållanden,
samband, utmaningar, behov, brister och prioriteringar. Dessa behandlas i respektive
läns regionala utvecklingsplaner/-strategier och länstransportplaner.
Samarbetet inom En Bättre Sits påbörjades 2003, Gotland och Östergötland tillkom
senare. Inom gruppen har man bland annat tidigare , 2016 tagit fram en systemanalys.
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Storregional systemanalys 2020
Under ett par års tid har arbetet med en ny systemanalys, Storregional systemanalys
2020, pågått. Den blev i maj fastställd av den Stora Gruppen. Därefter har
systemanalysen lämnats till regionerna för fortsatt hantering och beslut.
Systemanalys 2020 är en vidareutveckling av Systemanalys 2016. Arbetet har bedrivits
inom temaområden: storregional kollektivtrafik, godsstrategi, internationell
tillgänglighet och konkurrenskraft samt framtidens resande. Riksdagens vision att
Sverige 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären har, liksom
målet om fossilfria transporter 2030, beaktats i de analyser som genomförts, mål som
antagits och prioriteringar som förordas.
I systemanalysen beskrivs nuläget i regionen och som medför utmaningar framför
allt genom:
 Stora samhällsförändringar, med ny teknik och ökade krav på hållbar
utveckling.
 Stark tillväxt, framför allt i de större städerna, med ökade person- och
godsflöden, varav en hög andel på väg.
Ökad
integration av regionens bostads-, studie- och arbetsmarknader, men

stor kvarvarande potential.
 Ökad internationalisering och krav på internationell tillgänglighet.
 Stora kostnader för trängsel och förseningar, över 6 miljarder kronor per år
enbart i Stockholmsregionen varav merparten i kollektivtrafiken.
 Fortsatt höga utsläpp av växthusgaser från transportsektorn, framför allt
biltrafiken.
 Behovet av att möta ett ökat transportbehov med en omställning mot
hållbara transporter samt att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande och en
bättre integration.
De prioriterade funktionerna är:
 I första hand måste tillgängligheten i de storregionala stråken in mot
Stockholm förbättras. Därtill i de centrala delarna av Stockholm samt till/från
Stockholms regionala stadskärnor.
I
andra hand måste tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna

förbättras.
 Fokus på en ökad tillgänglighet och sammankoppling med spårtrafiken som
grund – utveckla en kvalitativ, kapacitetsstark storregional kollektivtrafik.
 Effektiv godshantering och varuförsörjning, med ökad andel gods på järnväg
och med sjöfart.
Internationell
tillgänglighet och konkurrenskraft genom Arlanda, TEN-T och

Östersjötrafiken.
 Stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter. Avsnittet om
Gotland tar upp Gotlands särskilda situation som ö och beroendet av två
trafikslag, färjor och flyg. Förutsättningarna för flyg och färjetrafiken
beskrivs, häri ingår behovet av en reservhamn.
De åtgärder som förordas för att klara de prioriterade funktionerna och nå målen
sorteras under sju strategier.
 Styr mot beteendeförändring och överflyttning: Bygg transportsnålt och
kollektivtrafiknära, se till hela resan, styrmedel för begränsad biltrafik och
ökad kollektivtrafik, öka gods på sjö och järnväg, steg 1 och 2-åtgärder inom
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transportinfrastrukturplaneringen och lika förutsättningar mellan
transportslagen.
Stärk kollektivtrafiken: Kollektivtrafiken utgångspunkten för planering,
säkerställ potentialen med nya mobilitetstjänster.
Ställ om fordonsparken: Utveckling fordon och drivmedel, utveckla incitament i
kombination med styrmedel, klimatanpassad energipolitik, ny infrastruktur,
elektrifiering, elinfrastruktur.
Återställ och utveckla funktionalitet: fortsätt satsa på förstärkt underhåll, utveckla
och uppdatera system, driftsäkra stödsystem, kapacitet för
fordonsuppställning, rekonstruktion av Europavägarna.
Förbättra prestanda: Utökade trimningsåtgärder och en effektivare användning
av infrastrukturen, förbättring av möjligheterna till omlastning mellan
trafikslag, effektiviseringsåtgärder på europavägarna, effektivare användning
av vägnätet, framför allt Stockholm.
Öka kapaciteten: genomför redan beslutade åtgärder enligt plan,
åtgärdsvalsstudier i de fall sådana inte är gjorda, säkra
kompetensförsörjningen inom samhällsbyggnad.
Omvärldsbevakning: snabb utveckling, trender åt olika håll, kontinuerlig
omvärldsbevakning nödvändigt.

De åtgärder som ingår i nu gällande Nationella plan 2018-2029, med ingångna avtal
och beslutade åtgärder, förutsätts genomföras. Däribland:
 Ostlänken: Ny järnväg Järna-Linköping, med tillhörande stationer.
 Ostkustbanan: Två nya spår på sträckan Uppsala-länsgränsen
Stockholm/Uppsala, dvs. fyra spår hela sträckan Stockholm-Uppsala.
 Mälarbanan: Utbyggnad till fyrspår Tomteboda-Kallhäll samt ny station för
regionaltåg i Barkarby, med anslutning till såväl pendeltåg som tunnelbana.
 Stockholms C: Anpassningar efter Citybanans färdigställande.
 Hallsberg-Degerön: Utbyggnad till dubbelspår.
 E4 Förbifart Stockholm: Ny sträckning från Kungens Kurva till Häggvik.
 E22 Förbifart Söderköping: Ny sträckning och mötesfri väg väster om
Söderköping.
 E18: Kapacitetsökning på sträckan Köping – Västjädra, för ökad
framkomlighet och trafiksäkerhet.
 Tvärförbindelse Södertörn: Ny väg och stärkt kapacitet i anslutning till Norvik.
 Farled Södertälje-Landsort: Ökad kapacitet, tillgänglighet och säkerhet.
 M fl.
Stockholm-Mälarregionen vill därtill inför kommande infrastrukturperiod särskilt
lyfta följande behov – utan inbördes rangordning – kopplade till tillgängligheten i
de storregionala stråken in mot Stockholm och Stockholms regionala stadskärnor,
internationell tillgänglighet samt en effektiv godshantering och varuförsörjning:
 Trimningspaket, i nära samverkan med Trafikverket, för att möjliggöra den
tågtrafik Mälardalstrafik kommer att upphandla, utveckling av
pendeltågstrafiken samt anpassning till nya fordon.
 Ostkustbanan: Ny station för regionaltåg i Solna, med anslutning till pendeltåg,
tunnelbana och spårväg. Uppsala C. Åtgärder för bättre vändkapacitet,
utökad fordonsuppställning och serviceplattformar.
 Mälarbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan Kolbäck-Hovsta, till nytta
även för en utökad trafik på Svealandsbanan samt för att kunna vända fler tåg
i Arboga. Därtill ombyggnad av spår genom Örebro samt Västerås central för
att klara utökade resenärsflöden och frigöra kapacitet för gods.
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Svealandsbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan Folkesta-Rekarne, till
nytta även för trafiken med UVEN samt för att knyta samman Eskilstuna
kombiterminal med Mälarhamnarna.
 Hallsberg gods- och personbangård: Ökad kapacitet för gods och persontrafik,
vilket är en förutsättning för ökad andel gods på järnväg samt för att
möjliggöra trafik med längre tåg.
 E4: Utökad kapacitet norr om Förbifart Stockholm och till Arlanda, som
annars blir.
 Hjulstabron: En anpassad bro möjliggör utvecklade godstransporter på
Mälaren och krävs för att dra full nytta av gjorda investeringar i Södertälje
sluss, farleder i Mälaren samt Västerås och Köpings hamnar.
Samtliga dessa behov behöver vara åtgärdade innan 2030.


Storregional godsstrategi
I Systemanalys 2016 åtog sig parterna att utveckla det storregionala godsarbetet
genom att: Utveckla en storregional godsstrategi, som även omfattar en utvecklad samverkan och
systemsyn för att förbättra beredskapen för framtida åtgärder i transportsystemet i StockholmMälarregionen. Arbetet med den storregionala godsstrategin har letts av en politisk
styrgrupp med representanter från regionerna.
Godsstrategin har syftet att lägga fast strategier och åtgärder för den inriktning och
samverkan som kräver ett storregionalt perspektiv – samverkan över länsgränserna.
Strategierna och åtgärderna är ett led i att nå En Bättre Sits mål.
Internationellt, nationellt och regionalt finns ett antal mål och strategier som
påverkar godstransporterna. EU pekar ut ett europeiskt nät för godstransporter och
önskar se att andelen vägtransporter minskar. De tydligaste nationella målen gäller
transportsystemets behov av kraftigt minskad klimatpåverkan. Regeringen har antagit
och påbörjat arbetet med att genomföra en nationell godstransportstrategi. Strategin
lägger fast den övergripande inriktningen för gods- och logistikområdet samt
prioriterade insatser. Inriktningen och tillhörande insatser ska bidra till att de
transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och främja en
överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.
De delar av målen i Stockholm-Mälarregionens systemanalys 2020 som är riktade till
godstransporter är:
 Den internationella konkurrenskraften beror på såväl de regionala som de
globala kommunikationsmöjligheterna för gods.
 Ett hållbart transportsystem som bland annat kräver utvecklad
samhällsplanering och en effektivare användning av transportsystemet.
 Det krävs en effektiv kombitrafik med fungerande anslutningar för att
långväga godstransporter ska kunna överföras från väg till järnväg och sjöfart.
 Utvecklingen av transportsystemet behöver ske utifrån avvägningar om bland
annat vad som är effektivt för regionen ur ett helhetsperspektiv.
 Terminaler för omlastning av gods nära tätorter ansluts till järnvägen för att
minska den tunga trafiken i tätbefolkade områden.
De totala godsmängderna (ton) beräknas öka med 65% i Stockholm-Mälarregionen
fram till år 2040. Ökningen förväntas framför allt ske på väg, i synnerhet
Europavägarna, följt av sjöfart och minst på järnväg. Godstransporternas struktur
förväntas till stor del likna dagens. Huvudanledningen till att den minsta ökningen
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sker på järnvägsnätet är järnvägssystemets begränsade kapacitet som dessutom ska
räcka till både persontransporter och godstransporter. Samtidigt som det finns behov
av kapacitet för fler godståg finns höga ambitioner för den storregionala
kollektivtrafiken. De tydligaste utmaningarna för godstransportsystemet definieras
som:
 Växande flöden på redan överbelastade system
 Bristande hållbarhet
 Hinder för överflyttning av gods
 Omställning av vägtransporterna
 Lågt kapacitetsutnyttjande
 Marknader i förändring
 Samspel på flera nivåer
 Finansiella och regulatoriska begränsningar
För att möta utmaningarna behöver, enligt godsanalysen, kapaciteten bättre tas
tillvara. Det gäller framför allt infrastruktur i regionen, men också faktorer utanför
regionen som påverkar, t.ex. hamnar och järnvägskapaciteten. Stora ansträngningar
krävs också för omställningen till hållbarhet. De övergripande prioriteringar som
föreslås är:
 Att kunna upprätthålla funktionerna i de viktigast/nationella godsstråken och
att möjliggöra för ökad sjöfart.
 Ett ökat underhåll och åtgärdande av kapacitetsbrister behövs.
 Kapacitet för ökad andel gods på järnväg
 På vägsidan framför allt kapacitet på och standard på Europavägarna, men
också de nord sydgående förbindelserna samt kapacitetsförstärkning i
anslutning till hamnarna, inte minst den nya Norvik i Nynäshamn.
 Utvecklade styrmedel och teknikutveckling för att klara prioriteringar krävs,
främst på nationell och internationell nivå men Stockholm-Mälarregionen har
ett ansvar för att stödja och samordna utvecklingen inom regionen.
 Gotlands särskilda situation som ö och beroendet av två trafikslag lyfts, med
fokus på godstransporterna genom vikten av anpassning till logistiksystemen
på fastlandet.
I godsstrategin definieras strategiska områden, dessa är: samverkan för en ledande
internationell logistikregion, effektiv och hållbar struktur med noder och länkar,
minskad miljö- och klimatpåverkan samt transporter i både stad och land. Inom
dessa områden ingår åtgärder:
 Samverkan för en ledande internationell logistikregion: Godstransportråd, påverkan
EU och nationellt ex, strategier och regelverk, samverkan med näringslivet,
ökad kunskap, integrera gods i den fysiska planeringen, bättre statistik och
modeller, testa nya tekniska lösningar, samverkan för åtgärder mot
kompetensbrist, bättre omvärldsbevakning.
Effektiv
och hållbar struktur med noder och länkar: inventera brister och behov,

samsyn kring strukturen med noder, länkar och behov av åtgärder, förbättrat
underhåll, större hänsyn till att möjligheten att nyttja befintliga transporter på
fartyg och järnväg, säkra och trygga uppställningsplatser.
 Minskad miljö- och klimatpåverkan: gemensam tillämpning av miljözonsregler,
infrastruktur för fossilfria och energieffektiva drivmedel, testa nya tekniska
lösningar, samverkan för samlastning och ökad fyllnadsgrad, öka kunskapen
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om fossilfria och energieffektiva transporter, påverka regelverk, styrmedel
och avgifter dör inre vattenvägar kust- och närsjöfart.
Transporter i både stad och land: gemensam tillämpning av miljözonsregler,
samverkan för samordning av lastplatser, terminaler, uppställningsplatser och
omledningsvägar, samverkan för att säkerställa god kvalitet genom effektivare
väg- och järnvägstransporter.

Den storregionala godsstrategin pekar på ett stort behov av samverkan och
samordning. Ett storregionalt godstransportråd föreslås bildas och att det bör ta
ansvar för en stor del av de aktiviteter som prioriterats i godsstrategin. Strategin
förslås följas upp årligen, och att ansvaret bör ligga på Mälardalsrådet i samverkan
med det storregionala godstransportrådet.

Bedömning

Den statligt styrda infrastrukturplaneringen sker på nationell nivå och inom varje
region genom länsplanerna för regional transportinfrastruktur. Eftersom transporter
och resor ofta sträcker sig utanför den egna regionen finns behov av samarbete för
mer samordnade transportlösningar över ett större område. Här spelar det
storregionala samarbetet inom En Bättre Sits en viktig roll.
Systemanalysens och Godsstrategins prioriterade funktioner, strategier och åtgärder
och prioriterade behov svarar väl mot En Bättre Sits mål och de samhällsutmaningar
som tas upp.
Gotlands transportförutsättningar ingår som en prioriterad funktion i systemanalysen
och i godsstrategin. Här föreslås inga medel direkt till regionen, samarbetet inom En
Bättre Sits bygger på storregionala satsningar. Nyttan för Gotland ligger i att kunna
vara med och påverka satsningar som underlättar även för gotländska resor och
transporter inom ett större områdes transportsystem. Sambandet mellan ett av målen
i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 - att stärka Gotlands
koppling till nationella och internationella trafiksystem - är tydligt. Ytterligare en
fördel för Gotland är att kunskapen om Gotlands förutsättningar sprids genom att
kontaktnäten vidgas. På så sätt kan större förståelse för Gotlands situation uppnås
samtidigt som Gotland kan bidra till det gemensamma arbetet.
Beslutsunderlag

- Storregional systemanalys 2020. Stockholm-Mälarregionen. En Bättre Sits,
Mälardalsrådet. April 2020.
- Storregional Godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen. En Bättre Sits,
Mälardalsrådet. April 2020.
- Tjänsteskrivelse RSF 2020-07-30.
- Underlagsrapporter 2018-2020, En Bättre Sits:
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Storregional kollektivtrafik
Internationell konkurrenskraft och tillgänglighet
Storregional godsstrategi (delrapport 1)
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I korthet
Storregionala mål för transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen
Att skapa ett transportsystem…
•

där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm-Mälarregionen

•

där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt

•

där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet

•

där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling

Nuläge och utmaningar
•

Stora samhällsförändringar, med ny teknik och ökade krav på hållbar utveckling

•

Stark tillväxt, framför allt i de större städerna, med ökade person- och godsflöden,
varav en hög andel på väg

•

Ökad integration av regionens bostads-, studie- och arbetsmarknader, men stor
kvarvarande potential

•

Ökad internationalisering och krav på internationell tillgänglighet

•

Stora kostnader för trängsel och förseningar, över 6 miljarder kronor per år enbart i
Stockholmsregionen varav merparten i kollektivtrafiken

•

Fortsatt höga utsläpp av växthusgaser från transportsektorn, framför allt biltrafiken

•

Behov av att möta ett ökat transportbehov med en omställning mot hållbara transporter samt att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande och en bättre integration

Prioriterade funktioner
•

I första hand måste tillgängligheten i de storregionala stråken in mot Stockholm
förbättras. Därtill i de centrala delarna av Stockholm samt till/från Stockholms
regionala stadskärnor.

•

I andra hand måste tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna förbättras.

•

Fokus på en ökad tillgänglighet och sammankoppling med spårtrafiken som grund
– utveckla en kvalitativ, kapacitetsstark storregional kollektivtrafik

•

Effektiv godshantering och varuförsörjning, med ökad andel gods på järnväg och
med sjöfart

•

Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft genom Arlanda, TEN-T och
Östersjötrafiken

•

Stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter

Strategier och åtgärder
•

Styr mot beteendeförändring och överflyttning: Bygg transportsnålt och
kollektivtrafiknära, se till hela resan/transporten, premiera kollektivtrafiken, öka
andelen gods på sjö och järnväg samt tillgodose konkurrensneutralitet mellan
trafikslag för godstransporter

•

Stärk kollektivtrafiken: I planeringen och i utvecklandet av nya mobilitetstjänster
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•

Ställ om fordonsparken: Infrastruktur, incitament och styrmedel för fossilfria fordon

•

Återställ funktionalitet: Satsning på förstärkt underhåll, driftsäkra stödsystem, ökad
kapacitet för fordonsuppställning och rekonstruktion av Europavägarna

•

Förbättra prestanda: Utökade trimingsåtgärder och en effektivare användning av
infrastrukturen

•

Öka kapaciteten: Framför allt i spårsystem för person- och godstrafik samt inom
samhällsbyggnad

•

Omvärldsbevakning: Kontinuerlig omvärldsbevakning, trendspaning, analys- och
beslutsförmåga

Prioriterade behov
Stockholm-Mälarregionen förutsätter att ingångna avtal och redan beslutade åtgärder i
nu gällande Nationella plan 2018-2029 genomförs, däribland:
•
•

Ostlänken: Ny järnväg Järna-Linköping, med tillhörande stationer.
Ostkustbanan: Två nya spår på sträckan Uppsala-länsgränsen Stockholm/Uppsala, dvs. fyra
spår hela sträckan Stockholm-Uppsala.

•

Mälarbanan: Utbyggnad till fyrspår Tomteboda-Kallhäll samt ny station för regionaltåg i
Barkarby, med anslutning till såväl pendeltåg som tunnelbana.

•

Stockholms C: Anpassningar efter Citybanans färdigställande.

•

Hallsberg-Degerön: Utbyggnad till dubbelspår.

•

E4 Förbifart Stockholm: Ny sträckning från Kungens Kurva till Häggvik.

•

E22 Förbifart Söderköping: Ny sträckning och mötesfri väg väster om Söderköping.

•

E18: Kapacitetsökning på sträckan Köping – Västjädra, för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

•

Tvärförbindelse Södertörn: Ny väg och stärkt kapacitet i anslutning till Norvik.

•

Farled Södertälje-Landsort: Ökad kapacitet, tillgänglighet och säkerhet.

•

M fl.

Stockholm-Mälarregionen vill därtill inför kommande infrastrukturperiod särskilt lyfta följande behov – utan inbördes rangordning – kopplade till tillgängligheten i de storregionala stråken in mot Stockholm och Stockholms regionala stadskärnor, internationell tillgänglighet samt en effektiv godshantering och varuförsörjning:
•

Trimningspaket, i nära samverkan med Trafikverket, för att möjliggöra den tågtrafik
Mälardalstrafik kommer att upphandla, utveckling av pendeltågstrafiken samt
anpassning till nya fordon.

•

Ostkustbanan: Ny station för regionaltåg i Solna, med anslutning till pendeltåg, tunnelbana och spårväg. Uppsala C. Åtgärder för bättre vändkapacitet, utökad fordonsuppställning och serviceplattformar.

•

Mälarbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan Kolbäck-Hovsta, till nytta även
för en utökad trafik på Svealandsbanan samt för att kunna vända fler tåg i Arboga.
Därtill ombyggnad av spår genom Örebro samt spårområdet på Västerås central
för att klara utökade resenärsflöden och frigöra kapacitet för gods.

•

Svealandsbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan Folkesta-Rekarne, till nytta
även för trafiken med UVEN samt för att knyta samman Eskilstuna kombiterminal
med Mälarhamnarna.
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•

Hallsberg gods- och personbangård: Ökad kapacitet för gods och persontrafik, vilket är en förutsättning för ökad andel gods på järnväg samt för att möjliggöra trafik
med längre tåg.

•

E4: Utökad kapacitet norr om Förbifart Stockholm och till Arlanda, som annars blir
en flaskhals i en redan hårt belastad infrastruktur.

•

Hjulstabron: En anpassad bro möjliggör utvecklade godstransporter på Mälaren och
krävs för att dra full nytta av gjorda investeringar i Södertälje sluss, farleder i Mälaren samt Västerås och Köpings hamnar.

Samtliga dessa behov behöver vara åtgärdade senast 2030.
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1.

Inledning

Sju län – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och
Gotland – samarbetar sedan flera år tillbaka i infrastruktur- och transportfrågor under
begreppet ”En Bättre Sits”. En historiskt unik process där en stor grupp politiker och
tjänstepersoner från länen tillsammans mejslat fram gemensamma prioriteringar och
finansieringslösningar i syfte att stärka utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen. Citybanan genom Stockholm är ett bra exempel. Den fortsatta utvecklingen av Mälardalstrafik genom Etapp 2 och inköp av nya tåg är ett annat.
Under den senaste perioden har även Region Gävleborg medverkat i arbetet på såväl
tjänstemannanivå som genom politiskt deltagande. Genomförd analys med utblick mot
2050 visar tydligt att strategiska beslut och inriktning i tidigare systemanalys är fundamentala för den fortsatta storregionala utvecklingen och att ett fortsatt systemperspektiv
i Stockholm-Mälarregionen är centralt för framgång.
Figur 1. Stockholm-Mälarregionen

Den storregionala samverkan möjliggör ett bättre nyttjande av regionens samlade resurser och investeringar och banar väg för internationell konkurrenskraft. Genom att
knyta samman arbets-, studie- och bostadsmarknaderna i Stockholm-Mälarregionen
drar hela regionen nytta av huvudstaden som motor i den framtida utvecklingen. Samtidigt tas regionens mångfald av attraktiva boendemiljöer, kompetenser och näringsmässig specialisering tillvara.
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En integration av arbets- studie- och bostadsmarknaderna samt internationell tillgänglighet och konkurrenskraft förutsätter en väl fungerade och utvecklad infrastruktur. En
infrastruktur som är anpassad till många samhällsgruppers behov och möter våra klimatmål. Det förutsätter även en transportsnål bebyggelseutveckling; bostäder, arbetsplatser och service i kollektivtrafiknära lägen med goda möjligheter att gå och cykla.
Därtill behövs en effektiv hantering av de ökade godsflöden som följer av den växande
regionen och en utvecklad handel. Det är därför helt avgörande att beslutade objekt i
nationell plan genomförs och att hela regionen i samverkan verkar för att föreslagna
objekt i EBS systemanalys prioriteras för genomförande.
En viktig del är att utveckla och sammankoppla stadsstrukturen i Stockholm-Mälarregionen med spårtrafiken som grund. Framför allt Stockholm och dess regionala stadskärnor samt nodstäderna Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping
och Linköping. En utvecklad samverkan, interaktion och tillgänglighet ger mer storstadsmässiga förutsättningar – större utbud och variation - i dessa nodstäder och regionala
stadskärnor, men även för kringliggande orter och landsbygd. Väl fungerande och utvecklade resecentrum och bytespunkter är avgörande för utökad funktionalitet. Därtill
behöver även Gotlands särskilda förutsättningar och beroende av väl fungerande transporter tillgodoses.

1.1 Avgränsning

Syftet med en regional systemanalys är att ta fram en politiskt genomarbetad och förankrad utvecklingsstrategi för regionens transportsystem. Denna strategi kan användas
i olika sammanhang, men främst i utformningen av de långsiktiga transportplanerna på
nationell och regional nivå. 1
Systemanalysen fokuserar på brister i förhållande till prioriterad funktionalitet och pekar
på behov av åtgärder. Den innehåller däremot varken en tydlig alternativdiskussion eller
slutförda åtgärdsprioriteringar.
Stockholm-Mälarregionen redovisar i systemanalysens de ställningstaganden som har
gjorts inom ramen för ”En bättre sits”. Systemanalysen för Stockholm-Mälarregionen tar
sin utgångspunkt i och är inriktad på storregionala förhållanden, samband, utmaningar,
behov och brister. Fokus ligger således på de gemensamma prioriteringarna i infrastrukturplaneringen. I anslutning till detta finns även länsvisa förhållanden, samband,
utmaningar, behov, brister och prioriteringar. Dessa behandlas i respektive läns regionala utvecklingsplaner/-strategier och länstransportplaner.

1.2 Genomförandeprocess

Mälardalsrådet, en samverkansorganisation för kommuner och regioner i StockholmMälarregionen, koordinerar arbetet inom En Bättre Sits. Inför planeringsomgången
2010-2021 gjordes en regional systemanalys (2008) med en gemensam prioriteringslista för länen. Listan är till vissa delar åtgärdad eller på väg att åtgärdas, men en del
kvarstår.

1

Regionala systemanalyser – en vägledning, Trafikverket 2015
7

Under 2012 togs en gemensam PM fram, ”Behov av infrastrukturåtgärder i östra Mellansverige 2014-2025”, som ett komplement till den tidigare systemanalysen. 2012 reviderades också de övergripande politiskt antagna målen för transportsystemet. Målen
är vägledande för det fortsatta arbetet.
För att bygga vidare på den gemensamma grunden och utveckla ett längre perspektiv
inleddes hösten 2013 ett långsiktigt politiskt temaarbete med sikte på en ny storregional
systemanalys 2016. Arbetet bedrevs inom fyra temaområden: Regional utveckling,
Transporttillgänglighet, Kollektivtrafik och Godsfrågor. Totalt 60 politiker från samtliga
riksdagspartier och ett 40-tal tjänstemän deltog i arbetet.
Arbetet skedde i olika steg: kartläggning och identifiering av nuläge och utmaningar,
diskussion och beslutsprocess kring funktioner, brister, behov och prioriteringar. Som
faktaunderlag togs fram en mängd rapporter och fördjupade utredningar. Den politiska
processen omfattade sammanlagt 33 temamöten under perioden september 2013-november 2015, flera studiebesök samt ett stort antal tjänstemannamöten. Därutöver
skedde politisk förankring länsvis löpande och formaliserade besluts togs i de beslutande organen i de sju länen. Detta ledde fram till antagandet av Systemanalys 2016
den 30 september 2016.
Systemanalys 2020 är en vidareutveckling av Systemanalys 2016. Processen påbörjades 2018 med ett förarbete till storregional godsstrategi samt formering av temagrupper
för det politiska arbetet. Arbetet har denna gång bedrivits inom temaområdena storregional kollektivtrafik, godsstrategi, internationell tillgänglighet och konkurrenskraft samt
framtidens resande. Kompletterande och fördjupande underlag har tagits fram och, tillsammans med studiebesök, legat till grund för revideringar. Totalt har drygt 70 politiker
från samtliga riksdagspartier och ett 40-tal tjänstepersoner deltagit i arbetet.
(Se www.enbattresits.se för deltagare, dokumentation, rapporter och källor.)
Figur 2. Genomförandeprocess
Steg 1:

Steg 2:

Steg 3:

Analysera nuläget

Konkretisera mål

Prioritera trafik och
infrastruktur

Fastställa principer
och funktioner som
stödjer målen

Arbetet inom En Bättre Sits har även varit en utgångspunkt för och samordnats med det
så kallade ÖMS-samarbetet, som har ett bredare syfte att skapa samsyn och möjliggöra
en samordnad regional utvecklingsplanering i östra Mellansverige (Stockholm-Mälarregionen exklusive Gotland men inklusive Gävleborgs län). Ett gemensamt underlag för
modellbaserad konsekvensanalys av olika trafikeringsantaganden och rumsliga utbyggnadsstrategier har använts.
Riksdagens vision att Sverige 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i
atmosfären har, liksom målet om fossilfria transporter 2030, beaktats i de analyser som
genomförts, mål som antagits och prioriteringar som förordas. Genom att bjuda in till en
bred och öppen process har Mälardalsrådet även strävat efter att så långt som möjligt
beakta olika gruppers perspektiv och agenda 2030 utifrån behovet av stärkt hållbarhet;
socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
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2.

Mål

Stockholm-Mälarregionen ser det som lämpligt att i högre grad använda sig av
målstyrning som angreppssätt inom infrastrukturplaneringen och på så vis ta en mer
proaktiv roll i samhällsplaneringen. Detta innebär definiering av framtida önskvärt
tillstånd och utifrån detta se vilka åtgärder som krävs för att nå målen. Utgångspunkten
ska vara att utgå från brister och bristhantering framför att gå direkt mot planering av
stora infrastrukturinvesteringar. Den grundläggande frågan blir då: om regionen vill nå
ett visst mål, vilka åtgärder måste då vidtas för att komma dit?
Det övergripande transportpolitiska målet på nationell nivå - att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet - är en viktig utgångspunkt för EBS och den storregionala målbilden. Så även målet för den regionala tillväxtpolitiken – utvecklingskraft i hela landet med
stärkt lokal och regional konkurrenskraft – de nationella miljömålen samt att sluta jämställdhetsgapet. Därtill FN:s Agenda 2030, där flera av målen knyter an till utvecklingen
inom transportsektorn, inte minst Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur,
Mål 11: Hållbara städer och samhällen samt Mål 13: Bekämpa klimatförändringen.
Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om övergripande och gemensamma
storregionala mål för transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen. Målen är politiskt
antagna av huvudmännen i regionen 2006, med revidering 2012. Målet är att skapa ett
transportsystem…
… där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm-Mälarregionen
•

En god ekonomisk utveckling i regionen är beroende av internationella kontakter
och framgång i den globala konkurrensen om människor, jobb och företag.

•

Den internationella konkurrenskraften beror på såväl de regionala, nationella som
de globala kommunikationsmöjligheterna för människor och gods.

•

För fortsatt stark konkurrenskraft förutsätts att transportsystemet och bostadsbyggandet utvecklas i takt med den snabba befolkningsutvecklingen i Stockholm och
delar av regionen i övrigt.
Utbudet av internationella destinationer från regionens flygplatser samt förbindelserna till Arlanda via spår och väg från hela regionen är av särskild betydelse för
regionens konkurrenskraft.

… där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt
•

För att nå klimatmålen krävs en kombination av flera faktorer: minskat bilresande,
ökat kollektivresande, utvecklad samhällsplanering, teknikutveckling och en effektivare användning av transportsystemet.

•

För att klimatmålen ska nås krävs också att fossila bränslen ersätts av förnyelsebara bränslen, att resurshållning eftersträvas samt att den mest energieffektiva tekniken premieras.

•

Kollektivtrafik och utveckling av stomtrafik prioriteras på järnväg och väg av miljöoch kapacitetsskäl.

•

För att långväga godstransporter ska kunna överföras från väg till järnväg och sjöfart krävs en effektiv kombitrafik med fungerande anslutningar samt ökad kapacitet
på järnväg.
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•

Ett kollektivtrafiksystem utvecklat för god tillgänglighet och ökad jämställdhet innebär till exempel att förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att resa
är tillgodosedda så långt möjligt samt att transportsystemet svarar mot både mäns
och kvinnors resbehov.

… där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till
effektivitet
•

Utvecklingen av transportsystemet sker utifrån avvägningar om vad som är effektivt
för samhället och regionen ur ett helhetsperspektiv.

•

Effektiva åtgärder väljs och förbättringar i transportsystemet prövas stegvis enligt
fyrstegsprincipen.

•

Åtgärder genomförs för att minimera trängsel- och förseningseffekter, vilket bidrar
till en ekonomiskt hållbar utveckling.

•

De regionala ansvaren för planering av kollektivtrafik och infrastruktur samordnas
på ett effektivt sätt. Arbetet sker i nära samverkan med nationella och lokala aktörer
samt näringsliv och samhället i övrigt

… där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling
•

En flerkärnig regionstruktur med tyngdpunkt i de lokala arbetsmarknaderna skapar
en balanserad utveckling i Stockholm-Mälarregionen.

•

Regionens flerkärnighet stärks genom samordning av trafik och infrastruktur, med
utvecklingen av bebyggelse och verksamheter.

•

Städerna knyts samman med snabb och tät trafik mot Stockholm, effektiva förbindelser mellan och inom regionens kärnor och med tillgängliga resecentra i kollektivtrafikens skärningspunkter.

•

Ett sammanhållet, snabbt och prisvärt system av stomtrafik med god tillgänglighet
ger en samlad region med möjlighet att bo och verka i regionens alla delar.

•

Terminaler för omlastning av gods nära tätorter ansluts till befintligt eller nytt järnvägsnät för att minska den tunga trafiken i tätbefolkade områden.

10

3. Trender, nuläge och utmaningar
3.1 Övergripande transporttrender

Samhället och transportsystemet är i ständig förändring och det är svårt att bedöma vad
framtiden kommer att bära med sig. Däremot kan trender visa i vilken riktning det rör
sig. Trafikverket har identifierat fem övergripande transporttrender 2, som kommer att
påverka utvecklingsförutsättningarna i Stockholm–Mälarregionen på olika sätt.
Ett alltmer digitalt baserat och automatiserat transportsystem. Med hjälp av ny teknik går utvecklingen mot allt högre grad av automation i transportsystemet. Informationsmängderna ökar, vilket kommer att kunna ge nya typer av beslutsstöd och tjänster.
Genom detta kan effektivare lösningar växa fram, men det kan även behövas styrning
från samhällets sida för att säkerställa att användandet av den nya tekniken bidrar till
de transportpolitiska målen. I denna utveckling är säkerhet och integritet särskilt viktiga
aspekter att beakta.

Kraven på fossilfrihet och minskade utsläpp skärps. Behovet av att minska utsläppen av växthusgaser är alltjämt en dominerande fråga för hur transportsystemet ska
utvecklas. Allt större krav ställs från olika aktörer på att transportsystemets klimatpåverkan ska minska och fossila drivmedel fasas ut. Samtidigt är det svårt att få politisk enighet om tuffare politiska styrmedel.
Fortsatt tryck på hög tillgänglighet och goda transportmöjligheter. Befolkningsökning, ekonomisk utveckling och urbanisering, tillsammans med ökad välfärd och global
handel, bidrar till ett ökat tryck på transportsystemet – både vad gäller personresor och
godstransporter. Samtidigt ställs allt hårdare krav på hållbar tillgänglighet, såsom krav
på fossilfrihet samt jämställdhet, minskade ekonomiska klyftor och ett transportsystem
för alla. Detta påverkar och ställer nya krav på såväl samhällsplaneringen som utvecklingen av teknik och nya tjänster.
Transportsystemet integreras alltmer i samhällsutvecklingen. Flera av de stora
samhällsutmaningar regionen står inför kräver insatser från många olika aktörer inom
olika områden. Utmaningarna handlar till exempel om klimatpåverkan, bostadsförsörjning, arbetsmarknad, integration, jämställdhet, säkerhet och trygghet samt transportförsörjning i hela landet. Utvecklingen av transportsystemet har en central roll för att matcha satsningar på bostäder och arbetsmarknad med en utbyggd och anpassad infrastruktur.
Ökade krav på samhällssäkerhet och robusta transportsystem. Ett fungerande
transportsystem är en viktig del för att andra funktioner i samhället ska fungera. Kraven
ökar på att kunna upprätthålla funktionaliteten i transportsystemet även vid extrema vädersituationer och vid höjd beredskap. I takt med ökad digitalisering i transportsystemet
ökar även behovet av informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Allt fler känner sig
också otrygga att röra sig i transportsystemet. Rädslan för att utsättas för brott kan påverka människors vanor.

2

Trender i transportsystemet, Trafikverket, 2018
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3.2 Regional utveckling

Stockholm-Mälarregionen, utgör med sina 4,15 miljoner invånare och 2,1 miljoner arbetstillfällen en i flera avseenden sammanlänkad enhet med en ledande roll i hela landets utveckling och internationella konkurrenskraft. Regionen omfattar drygt 40 procent
av Sveriges befolkning och sysselsättning och har det senaste decenniet stått för mer
än hälften av tillväxten i landet.
Stockholms län har en dominerande ställning i regionen, med 57 procent av befolkningen, 62 procent av arbetstillfällena och 68 procent av bruttoregionprodukten (BRP).
Tillväxten sedan finanskrisen har varit än mer koncentrerad – ca 70 procent av regionens tillväxt i arbetstillfällen och BRP har skett i Stockholms län. 3

Samhällsutvecklingen talar entydigt för en fortsatt tillväxt, där regionen förväntas öka
sin befolkning och sysselsättning med omkring 1,4 miljoner invånare och 700 000 arbetstillfällen fram till 2050, varav merparten i Stockholms län. Tillväxttakten har dock
varit högre sedan finanskrisen 2008, med i genomsnitt drygt 50 000 nya invånare och
30 000 fler arbetstillfällen per år, varav ca 36 000 resp. 21 000 i Stockholms län. För att
klara en sådan tillväxt krävs stora, samordnade satsningar både inom transportsektorn
och på bostadsmarknaden. Detta med hänsyn till såväl stad och land som de utmaningar samhället står inför bl. a vad gäller klimatet och integrationen av nyanlända.
Figur 3. Stockholm-Mälarregionens andel av rikets befolkning, sysselsättning och BNP till löpande
priser, 2018 samt tillväxt 2008-2018. Källa SCB
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*Omfattar här länen Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotland.

Stockholm-Mälarregionen rankas återkommande som en av världens mest attraktiva
storstadsregioner när det gäller livskvalitet, jämställdhet, demokrati och säkerhet – alla
viktiga faktorer för den globala ekonomins högrörliga kompetens. För företagen är regionen synonymt med en arbetskraft i världsklass och en högkvalitativ infrastruktur. Även
vad gäller kunskapsklimat och företagsklimat har regionen en stark ställning. 4
Regionen är utpräglat kunskapsintensiv och internationellt erkänd inom flera områden;
medicin och bioteknik, IT och telekom, material-, energi och miljöteknik, automation,
3

Källa SCB

Stockholmsregionens internationella relationer och utbyte, Stockholms läns landsting, Tillväxt
och regionplaneförvaltningen 2016

4
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spelindustri, modern dans, musik, mode och formgivning med mera. Samtidigt har regionen upplevt en utflyttning av företags huvudkontor och FoU-verksamheter, bl. a i spåren av samgåenden och förvärv av bolag. En utmaning som inneburit att FoU-investeringarna som andel av bruttoregionprodukten minskat, framför allt inom företagssektorn. 5
3.2.1 STARK TILLVÄXT, FRAMFÖR ALLT I DE STÖRRE STÄDERNA
Mer än hälften av invånarna i Stockholm-Mälarregionen bor i någon av de större städerna, de så kallade nodstäderna (Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna,
Nyköping, Norrköping, Linköping), och nära 40 procent i Stockholms tätort. Nodstäderna står samtidigt för mer än 60 procent av arbetstillfällena, varav 45 procent i Stockholm, och två tredjedelar av den tillväxt som skett de senaste tio åren. Samtliga nodstäder har ett överskott på arbetstillfällen, vilket understryker deras betydelse för försörjningen i respektive län.
Nodstäderna har en särskild betydelse för utvecklingen och sammankopplingen av
Stockholm-Mälarregionen som gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder.
De är viktiga centrum för olika samhällsfunktioner och den handel och service som relaterar till befolkningen och tillfälliga besökare. I takt med urbaniseringen och en ökad
rörlighet i samhället har en koncentration av dessa funktioner skett till större befolkningscentrum. Samtidigt finns en positiv utveckling även i många mindre kommuner,
tätorter och landsbygder, inte minst inom pendlingsavstånd från de större städerna.
I takt med förbättrade transporter, ökade pendlingsmöjligheter, växande godsmängder
och ökad konkurrens om marken utvidgas och integreras regionen rent geografiskt. Begreppen ”regionförstoring” och ”rurbanisering” (samspelet mellan stad och land) har
därför sedan lång tid tillbaka karaktäriserat utvecklingen av en växande och allt mer
funktionellt sammanhållen Stockholm-Mälarregion. Men, sett till skillnader i förvärvsfrekvens och avkastning per arbetad timme finns fortfarande potential till ökat regionalt
produktionsvärde som överstiger en miljard kronor per år, vid en starkare utveckling i
och integrering av regionen som helhet. 6
Figur 4. Befolkningsförändringar per kommun 2010-2018 (vänster) samt framskrivning till 2060
(höger). Källa: SCB resp. Framskrivning av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige,
Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2017
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Ibid

Utgående från samma regionalekonomiska resonemang och beräkningar som förs fram i ”Vad kostar
det att vänta? Utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda” Slutrapport 2011-08-19.

6
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3.2.2 FUNKTIONELLA SAMBAND
Pendling och regionförstoring skapar fler alternativ och ökar det materiella välståndet
bland människor. De ger ökade möjligheter att kombinera val av boendemiljö med en
bra karriär och hög lön, underlättar företagens rekrytering och skapar en större
robusthet inför såväl kortare konjunktursvängningar som mer långsiktig
strukturomvandling. I de flesta kommuner inverkar pendling och regionförstoring positivt
på deras tillväxt, arbetskraftsförsörjning och lönenivåer
Å andra sidan innebär den ökade rörligheten att mer tid och pengar läggs på transporter och att skillnaden mellan gruppers livsvillkor tenderar att öka. Män drar som regel
större nytta av pendlingens positiva effekter medan kvinnor ofta får ta ett större ansvar
för barn och hushåll för att få livspusslet att gå ihop. Högutbildade har större ekonomiska möjligheter och incitament att pendla över längre avstånd än lågutbildade. Möjligheterna koncentreras också till de större städerna medan många mindre tätorter och
landsbygder halkat efter. Därtill innebär transporterna en ökad belastning på miljön och,
med dagens transportsystem, stora utsläpp av växthusgaser.
I dagsläget är Stockholms län och övriga Mälarregionen endast en delvis sammanlänkad bostads-, studie- och arbetsmarknadsregion. Stockholms pendlingsregion omfattar
för närvarande i stort sett hela Stockholm och Uppsala län samt delar av norra Södermanlands län. Till 2030 förväntas även Västerås, Eskilstuna och Nyköping ingå i huvudstadens arbetsmarknadsregion. På längre sikt finns potential till ytterligare integrering
av bostads-, studie- och arbetsmarknaderna i Stockholm-Mälarregionen. 7
En stor del av den storregionala arbetspendlingen (figur 5) är inriktad på de centrala
delarna av Stockholms län. Även Stockholms yttre regionala stadskärnor, framför allt
Södertälje, Flemingsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik och Arlanda-Märsta är relativt vanliga målpunkter för pendlare från kringliggande län. Det förekommer också en hel del
pendling till nodstäderna från omgivande orter och i Uppsalas fall även från Stockholms
län. De tvärgående kopplingarna i regionen är däremot generellt svaga, såväl infrastrukturellt som flödesmässigt. 8
De starkaste funktionella sambanden i den storregionala ortsstrukturen är mellan
nodstäderna och Stockholm, i synnerhet mellan Stockholm och Uppsala. Tendensen
och potentialen till integration mellan städerna i övrigt är i dagsläget störst mellan
Linköping-Norrköping och Eskilstuna-Västerås. Samspelet mellan nodstäderna och
deras närmaste omland har generellt starka funktionella samband och blir allt viktigare
i takt med urbaniseringen. I de närmast omgivande regionerna ligger bland annat Gävle,
Falun/ Borlänge, Karlstad och Jönköping, som samtliga har ett växande utbyte av
resenärer och gods med Stockholm-Mälarregionen.
De stora trafikströmmarna på både väg och spår rör sig i riktning in och ut från Stockholms centrala delar och följer främst de stora vägarna/motorvägarna samt järnvägarna
inklusive tunnelbana och spårväg. Bilen är det dominerande transportmedlet vid arbetsresor, framför allt utanför de större städerna och vid pendling över länsgräns. Kollektivtrafiken har höga resandeandelar i städernas centrala delar och dominerar för resor i
rusningstrafik in mot Stockholm stad. 9 En otillräcklig koppling mellan lokala, regionala,
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storregionala och nationella trafiksystem försvårar pendling med kollektivtrafik, då hela
resan från dörr till dörr kan bli för tidskrävande och omständlig.
De senaste åren har det regionala pendlandet ökat i Stockholm Mälarregionen. En bidragande orsak är en starkt växande befolkning. Detta ställer stora krav på transportsystemet, som i dagsläget inte kan möta den ökade efterfrågan på personresor i och
mellan städerna.
Figur 5. Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen och Stockholms län 2018. Notera att figurerna
har olika skalor för pendlingsflödena. Källa SCB, bearbetning av Åf.
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Den regionala tillväxten och strukturen, med arbetsplatser och bostäder i hög grad koncentrerade till vissa orter samt ett omfattande inomregionalt utbyte, ställer stora krav på
ett kapacitetsstarkt och väl fungerande transportsystem. Ett ökat bostadsbyggande förutsätter parallella investeringar i transportsystemet och regionens kunskapsintensiva
och tjänstebaserade näringsstruktur, där arbets- och tjänsteresorna är många och viktiga, förutsätter framkomlighet och tillgänglighet.
Avsaknad av framkomlighet kan direkt översättas i betydande produktionsbortfall och
välfärdsförluster. Kostnader för trängsel och förseningar har beräknats överstiga 6 miljarder kronor per år enbart i Stockholmsregionen, varav merparten i kollektivtrafiken. 10
Inte minst kapacitetsbrister i spårsystemet medför stora samhällskostnader för arbetspendlingen. Samtidigt står spårtrafiken för en mycket liten andel av utsläppskostnaderna, vilket gör det än mer angeläget att åtgärda bristerna. 11
Infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen är idag delvis mycket ansträngd, med påtagliga kapacitetsproblemen och trängseleffekter inom regionen, framför allt i dess centrala
delar men också i andra orter och stråk. På vägsidan är det inre primära vägnätet i
Stockholms län högt utnyttjat och efterfrågan på delar av vägnätet överstiger den tillgängliga kapaciteten i högtrafik. Brister i järnvägssystemets kapacitet och kvalitet finns
i hela regionen och är begränsande för såväl person- som godstrafiken. Med ett störningskänsligt system som inte uppfattas pålitligt kommer attraktiviteten för befintliga och
nya resenärer att utebli och framkomligheten/tillförlitligheten i godstransporter att påverkas. Det finns omfattande behov av såväl ökat underhåll och effektivare användning
som nya investeringarna för att klara trafikökningen och en omställning mot hållbara
transporter.
3.2.3 REGIONENS KLIMATPÅVERKAN
Utsläppen av växthusgaser har minskat avsevärt de senaste decennierna, i synnerhet
räknat per invånare (figur 6), men behöver fortsätta minska för att klara målet att helt
eliminera nettoutsläppen av växthusgaser till atmosfären senast år 2045. Transporterna
står i Stockholm-Mälarregionen för drygt 30 procent av utsläppen, varav personbilar för
två tredjedelar. 12

ton per invånare

Figur 6. Utsläpp av växthusgaser, ton per invånare och år. Källa. Nationella emissionsdatabasen
- RUS
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Riket

Stockholm-Mälarregionen
1990

2000

2010

2017
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För att nå klimatmålen krävs åtgärder inom teknik, lagstiftning och planering, men också
ändrade resvanor och ett transportsnålt samhälle. Elektrifieringen av transportsektorn
bedöms ha stor betydelse och potential. Det behövs även en omfattande övergång från
bil till kollektivtrafik, gång och cykel. Därtill samlokalisering av bostäder, arbetsplatser,
handel, service etc., vilket minskar transportbehovet. I detta har kommunernas fysiska
planering en nyckelroll.
En viktig del i att nå denna förändring är att skapa möjligheter för attraktiva kollektiva
resor (se avsnitt 3.4). Det förutsätter både åtgärder i infrastrukturen och i trafikeringen,
likväl som en bebyggelseplanering inriktad på bra kollektivtrafiklägen och effektiva
godstransporter. Inom godstransporter krävs en större andel gods på sjö och järnväg
samt en övergång till fossilfria drivmedel (se avsnitt 3.5).
Bosättningsorten påverkar resmönstren i hög grad. Skillnaderna är framför allt stora
mellan boende i Stockholmsområdet och boende i övriga delar av regionen. Stockholmarna, med tillgång till landets bästa kollektivtraﬁk, reser mer med kollektiva färdmedel
och har bil och körkort i lägre grad än övriga regioninvånare. Till detta bidrar även att
det främst är i de större städerna som kollektivtrafiken kan matcha bilen vad gäller restider och flexibilitet.
Valet mellan bil eller kollektivtrafik påverkas även av i vilken grad styrmedel som parkeringsavgifter, drivmedels- och trängselskatter etc. används för att begränsa biltrafiken
och dess utsläpp. Vid en omfattande användning av sådana styrmedel ger en koncentration av befolkning och sysselsättning till de större städerna samt i övrigt goda kollektivtrafiklägen bättre möjligheter att bibehålla rörlighet genom överflyttning av trafik till
kollektivtrafik. 13
Figur 7. Färdemedelsandelar, nuläge. Källa ÖMS 2050, Stockholms läns landsting, Tillväxt och
regionplaneförvaltningen 2018:01
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Det finns stora utmaningar kopplade till flygtransporternas utsläpp av växthusgaser.
Även om flyget genom teknikutveckling har effektiviserats och minskat utsläppen per
flygkilometer spås de totala utsläppen öka till följd av en ökad trafikmängd. Klimatfärdplanen för fossilfritt flyg pekar här ut ett antal nödvändiga åtgärder, däribland storskalig
produktion av fossilfritt flygbränsle, elflyg med mera. 14 En stor del, mer än hälften, av
de flygplatsanknutna utsläppen relaterar dock till anslutande marktransporterna bland
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passagerare och anställda. 15 En fråga som knyter nära an till den storregionala tillgängligheten till flygplatsen, resenärernas färdmedelsval och möjligheterna att öka kollektivtrafikens andel av det totala resandet.

3.3 Internationell tillgänglighet

Stockholm-Mälarregionen påverkas i hög grad av och är nära sammanlänkad med
andra länder och regioner. Den internationella handeln och det internationella resandet
ökar kontinuerligt och förutsätter väl fungerande transporter. Regionen hanterar över 33
miljoner internationella resenärer per år. Omkring två tredjedelar av samtliga utlandsresor till/från Sverige går till/från eller via Stockholm-Mälarregionen. 16 Även godstransporterna präglas av ett stort och växande utbyte med omvärlden. Stockholm-Mälarregionen
står för ca 15 procent av den totala godsmängden och 30 procent av godsvärdet i Sveriges utrikeshandel. 17

Internationell tillgänglighet är en central faktor i upprätthållandet av Stockholm-Mälarregionens och Sveriges internationella konkurrenskraft och framstående position inom
många områden, inte minst för att kunna attrahera och behålla huvudkontor och för
besöksnäringen. Koncentrationen av beslutsfunktioner, internationella flygförbindelser,
högspecialiserade funktioner och stora evenemang till huvudstadsregionen understryker därtill betydelsen av hög nationell tillgänglighet till denna.
Hög nationell och internationell tillgänglighet förutsätter att infrastrukturutvecklingen på
nationell nivå samspelar med de storregionala förutsättningarna och ambitionen i Stockholm-Mälarregionen. Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur kan inte ses som
ett avgränsat system, utan måste sättas i sitt nationella och internationella sammanhang.
De nationella tågsystemen har en viktig funktion även i ett storregionalt perspektiv. Den
fortsatta utbyggnaden av stambanorna, t ex Ostlänken, får stor betydelse för tillväxten i
regionen. För att de nya stambanorna inte ska skapa sämre tillgänglighet för delar av
Stockholm-Mälarregionen måste anslutande trafik och infrastruktur förbättras.
Det behöver finnas smidiga övergångar mellan flyg, fjärr-/snabbtåg, regiontåg samt övrig lokal kollektivtrafik. Därtill tillräcklig kapacitet för att öka järnvägens konkurrenskraft,
för transittrafik samt för att underlätta utvecklandet av ett hållbart transportsystem. I
detta ligger även en realisering av det transeuropeiska stomnätet (TEN-T) med anpassning till sjötransporterna såväl inom som utanför regionen, som har potential att avlasta
landtransporterna till/från regionen.
3.3.1 DET TRANSEUROPEISKA TRANSPORTNÄTVERKET, TEN-T
Det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) omfattar alla transportslag och fastställer EU:s politiska åtagande om ett sammanhållet europeiskt transportsystem utan flaskhalsar, som möjliggör ett effektivt fungerande av EU:s inre marknad. 18
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Det transeuropeiska nätet består av ett övergripande nät, som ska färdigställas till 2050,
och ett stomnät, som ska färdigställas till 2030. Därtill de högst prioriterade långdistansflödena i Europa, de så kallade stomnätskorridorerna. År 2023 ska EU-kommissionen
presentera en översyn av TEN-T. Denna översyn har inletts av EU-kommissionen och
ett förslag till ny förordning förväntas läggas fram under hösten 2021. 19
Figur 8. Det europeiska stomnätet (TEN-T). Källa: EU-kommissionen

CEF är ett finansieringsverktyg för det transeuropeiska transportnätet. För att kunna
söka medfinansiering för en transportsträcka krävs det att sträckan är med i TEN-T och
att den är identifierad i förordningen som styr finansierings verktyget. I CEF definieras
även de nio högst prioriterade sträckorna i det europeiska transportnätet, de så kallade
stomnätskorridorerna. I dagsläget täcks endast delar av Sverige in av en sådan korridor:
Malmö-Oslo och Malmö-Stockholm/Örebro vilka ingår i stomnätskorridoren ScanMed. 20

3.3.2 ARLANDAS NYCKELROLL
Arlanda har en särställning som landets primära flygplats för såväl inrikes- som utrikesflyg och är en nod i det transeuropeiska transportnätverkets stomnät (TEN-T). Det finns
inget annat trafikslag som erbjuder de möjligheter som flyget gör när det gäller att tillgodose behovet av långväga affärs- och privatresor samt snabba godstransporter.
Arlanda har direktförbindelser till merparten av de största flygplatserna i Europa, men
betydligt färre till övriga världsdelar. Genom effektiva anslutningar är tillgängligheten till
Mellanöstern/Afrika och Nordamerika ändå relativt god medan tillgängligheten till
Asien/Stillahavsområdet och framför allt Latinamerika är sämre. Konkurrensen är hård
inte minst med Köpenhamn/Kastrup om de nordamerikanska förbindelserna och
Helsingfors/Vanda om de asiatiska. 21
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Stockholmsregionens internationella relationer och utbyte. Stockholms läns landsting, Tillväxt- och
regionplaneförvaltningen, 2016
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För att Arlanda ska kunna stärka sin position i konkurrens med övriga flygplatser i Skandinavien behöver attraktiviteten ses ur två starkt sammankopplade perspektiv, resenärens och trafikerande flygbolags. För resenären är det vilka destinationer som kan nås
från flygplatsen på ett snabbt, prisvärt och smidigt sätt, men även resan till flygplatsen,
som är viktig. För flygbolagen är marknadsunderlaget, flygplatskapaciteten och trafikeringsvillkoren grundläggande. Då merparten av flyggodset går i buken på persontrafikplan är flygfrakten också en viktig del av linjernas lönsamhet.

Figur 9. Direktförbindelser till/från Arlanda. Källa Swedavia

Under år 2018 hade Arlanda 26,8 miljoner passagerare, varav ca 20% så kallade transitpassagerare, resenärer som inte lämnar flygplatsområdet med marktransporter. Det
innebär att i genomsnitt 60 000 flygresenärer reser till eller från Arlanda med marktransporter varje dag. Ungefär hälften av alla anslutningsresor till flygplatsen sker med bil
och hälften med kollektivtrafik. 22 Denna fördelning gäller även arbetsresorna för de ca
18 000 personer som arbetar på flygplatsen. 23
Vägsystemet till Arlanda är idag hårt belastat och belastas än mer av den förväntade
dubbleringen av antalet resande till/från flygplatsen samt Airport City Arlandas planer
om mer än en dubblering av antalet arbetstillfällen i flygplatsområdet.
En avlastning av vägsystemet - framförallt E4 - genom trafikstyrning, ekonomiska styrmedel och överflyttning till kollektivtrafik med buss och på järnväg är avgörande för att
på längre sikt hantera tillgängligheten till Arlanda. För att klara en överflyttning behöver
järnvägssystemet utvecklas både avseende infrastruktur och trafik, men påverkas av
avtalet för Arlandabanan. En utvecklad trafikering med pendeltåg och möjligheten att
utnyttja tillgänglig kapacitet i regionaltågen mellan Stockholm C och Arlanda är åtgärder
där avtalet ger begränsningar. 24
Vid sidan av Arlandas särställning i den storregionala strukturen och som viktig målpunkt för både arbetspendling och resande, finns ytterligare sju flygplatser i StockholmMälarregionen som bedriver linjefart och/eller chartertrafik. Flygplatserna har lite olika
22

Resvaneundersökning, Swedavia 2018.

23

Analys av kapacitet för väg- och spårinfrastruktur som ansluter till Arlanda, Trafikverket 2018:160.
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karaktär och funktion, vilket bidrar till en större flexibilitet och redundans i flygplatssystemet som helhet.
3.3.3 ÖSTERSJÖTRAFIKEN
Med mer än 12 miljoner resande årligen samt omfattande godsflöden via hamnarna i
Stockholm-Mälarregionen (se avsnitt 3.5.1) har Östersjötrafiken en särskild betydelse
för regionens och landets förbindelser i Östersjöområdet. Därtill går en stor andel mer
långväga gods till/från regionen med sjötrafik, inte minst containergods. 25
Stockholm-Mälarregionen har internationella färjeförbindelser med Finland, Baltikum
och Polen. Trafiken bedrivs till stor del med kombination av kryssning, reguljär passagerartrafik och godstransporter och går från hamnarna i Stockholm, Nynäshamn, Kapellskär och Grisslehamn, samtliga i Stockholms län. Reguljär trafik finns till Åbo, Nådendal, Helsingfors och Åland i Finland, Tallinn och Paldiski i Estland, Riga och
Ventspils i Lettland samt Gdansk i Polen.
Sjöfarten står för en betydligt större del av sina infrastrukturkostnader än övriga trafikslag. Via farledsavgifter, som rederierna betalar när de trafikerar svenska hamnar, bekostas underhåll, muddring, isbrytning av farleder och dessutom myndighetskostnaderna för Sjöfartsverket. År 2018 infördes en helt ny modell för uttaget av farledsavgifter
vilket för många rederier innebär höjda farledsavgifter. De nya farledsavgifterna bedöms
slå särskilt hårt mot den internationella kryssnings- och färjetrafiken samt försvårar överflyttning av gods från väg till sjöfart. 26

3.4 Kollektivtrafik

En väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen är en förutsättning för att öka tillgängligheten, minska trängseln och nå klimatmålen. Men, det finns
även andra skäl till att allt fler behöver välja kollektiva färdmedel framför bilen.

Regionförstoringen har under senare år i första hand skett genom att fler människor
pendlar. Bilen har tidigare varit det vanligaste färdmedlet. Men på senare år har intressent för att pendla med kollektiva färdmedel, främst tåg ökat. En utvecklad kollektivtrafik
skapar även bättre förutsättningar för bostäder och urban utveckling i nya områden, en
effektivare användning av infrastrukturen samt förutsättningar för ett mer jämlikt och
jämställt resande. 27
Att pendla med kollektiva färdmedel innebär även möjlighet till arbete ombord. Men,
resenärer behöver känna trygghet i att tåget eller bussen kommer att fortsätta gå vid
givna tider och med givna restider. Nya tidtabeller skapas varje år för regionaltågen och
ingen avgång är garanterad att finnas kvar nästkommande år, vilket innebär att människor inte kan planera för ett långsiktigt pendlande. Fastställda tidtabeller för en längre
tidsperiod för regionaltåg är en förutsättning för att människor ska kunna pendla till skola
och arbete och samtidigt kunna kombinera arbete med familjelivet.
Regionen har på senare år satsat miljardbelopp på snabbare fordon och fler avgångar,
vilket har inneburit kortare restider och större valmöjligheter. Dessa måste bibehållas
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för att pendlandet inom regionen fortsätter. Det är därför viktigt att kapacitet tilldelas
pendel- och regionaltåg på attraktiva avgångstider för pendlare. Pendel-och regionaltåg
bör även få kapacitet för att kunna gå på kortast möjliga tid även vid störningar. Trafikverkets nya konstruktionsregler och prioriteringskriterier kan utgöra ett hinder för regelbunden och långsiktig storregional kollektivtrafik och påverka möjligheten till robust arbetspendling med storregional kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen.
Kvalitet, förutsebarhet och långsiktighet är därför nödvändiga faktorer i kollektivtrafikutbudet och påverkar människors val av bostad, skola och arbete. De regionala tågsystemen måste därför få betydligt högre prioritet i fördelningen av kapacitet i järnvägssystemet.
Punktvis ﬁnns i dagsläget god tillgänglighet till arbetsmarknaden med kollektivtraﬁk
kring järnvägsstationer och hållplatser, medan tillgängligheten utanför de stora kollektivtraﬁkstråken är betydligt sämre och bilberoendet större (figur 10). Arbetsplatstillgängligheten korrelerar i hög grad med tillgängligheten till andra samhällsfunktioner, t ex
sjukhus, högre utbildning, handel, kultur och nöjen, som således till stor del följer
samma mönster.

Figur 10. Tillgänglighet till arbetsplatser med kollektivtrafik. Källa: WSP:s underlagsarbete till
Samrådshandling för ÖMS 2050, Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Den kommersiella regionala trafiken ingår i trafikanalyserna, dock inte fjärrtrafik och Arlanda Express.

Tillgängligheten och resandet med kollektivtraﬁk har ökat under det senaste decenniet
– såväl det sammanlagda antalet resor som antalet resor per invånare – framför allt

23

genom den successivt utbyggda spårtraﬁken. 28 En stor del av pendlingen i StockholmMälarregionen sker med kollektivtraﬁk på spår, framför allt i Stockholms län samt i de
radiella stråken in mot huvudstaden, men i flera kommuner är pendlarna hänvisade till
busstraﬁk. Däremot används ofta bilen för resor längre ut i regionen, för resor över länsgräns och för fritids- och serviceresor.
Kollektivtrafiken måste finnas nära för att vara ett attraktivt alternativ till bilen. Generellt
är det dubbelt så många som nyttjar kollektivtrafiken vid en stationsnära bostad eller
arbetsplats. Stora resmål som högskolor, sjukhus, köpcentra och stora arbetsplatser
bör därför lokaliseras nära kollektivtrafikens knutpunkter. Även resmål som förskolor,
skolor, dagligvarubutiker, och idrottsanläggningar bör lokaliseras i kollektivtrafiknära lägen. 29 I detta har kommunerna ett stort ansvar, genom sin fysiska planering.
Då regionen växer snabbt är det viktigt att kollektivtrafiken kan hantera ett ökat resande,
där pendlingen både inom och mellan länen förväntas öka kraftigt. Här bör noteras att
utvecklingen inom järnvägstransporter under lång tid varit ökande och starkast har utvecklingen varit för persontrafiken, vilket inneburit större ansträngningar och krav på
infrastrukturen.
Sedan början av 1990-talet har resandet med tåg fördubblats. Ökningen har framför allt
skett i den regionala kollektivtrafiken, men till del även i den interregionala persontrafiken – en utveckling som förväntas fortsätta. Resandet med regionaltåg i StockholmMälarregionen har ökat kraftigt de senaste åren och kan ses som ett första resultat av
genomförda utbudsförbättringar i kombination med införandet av Movingo, en ny biljett
för pendlare. Utvecklingen förväntas fortsätta, bland annat genom trafiksättning av nya
moderna regionaltåg samt ytterligare utbudsförbättringar inom ramen för Mälardalstrafiks Etapp 2.
Figur 11. Resandeutveckling i den av Mälardalstrafik upphandlade regionaltågstrafiken (vänster)
samt resandeutveckling med SL:s pendeltåg (höger). Källa: Mälardalstrafik och SJ. Utöver det
sker ett omfattande resande i Stockholm-Mälarregionen med SJ:s kommersiella regionaltåg.
Även den trafiken kännetecknas av en positiv utveckling.
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Lokal och regional kollektivtrafik 2014. Trafikanalys 2015:20
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Rufs 2050, Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2018
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Den underliggande befolkningstillväxten samt en ökad miljömedvetenhet är andra mer
generella faktorer som även framöver kommer att påverka resandeutvecklingen positivt.
Detta förstärker behovet av att statens investeringar får en större andel för denna trafik. 30 Den storregionala kollektivtrafikens möjlighet till fortsatt utveckling är helt beroende
av att såväl beslutade objekt i nationell plan som utpekade objekt i systemanalysen
genomförs.
Särskilt belastad är kollektivtrafiken i Stockholms län med 850 000 resenärer dagligen i
hela systemet. Pendeltågssystemet har haft en mycket kraftig resandeökning och redan
2019 nåddes resandeprognosen för 2030 med 400 000 påstigande per dygn. 31 Pendeltågsresandet har ökat fortare än befolkningstillväxten vilket betyder att pendeltågen bidrar till ökad kollektivtrafikandel i enlighet med regionens målsättning. Det påkallar en
tidigareläggning av planerade investeringar med ca 10 år men även en effektivare användning av spårinfrastrukturen genom samordning mellan pendel- och regionaltåg. En
regionaltågsstation i Solna är en nyckelinvestering för att den strategin ska möjliggöras.
Bidragande orsaker för kraftigt ökat resande är, förutom ovan nämnda, också tilltagande
framkomlighetsproblem för biltrafiken och en förtätning i stationsnära lägen, men även
utbudsförbättringar i pendeltågstrafiken. Länets starka befolkningstillväxt förväntas fortsätta med ökad trängsel och också ökade godsflöden.
Det största bristerna i sittplatskapacitet prognosticeras för relationerna mot Stockholm
från Uppsala, Västerås och Eskilstuna (figur 12), här återfinns de mest omfattande flödena i den storregionala trafiken. 32 Kraftigt ökade godsflöden bland annat i västra delen
av regionen i kombination med allt fler interregionala tåg på Västra- och Södra stambanan begränsar redan idag möjligheterna till utvecklad storregional tågtrafik och medför
även här ett behov av kapacitetsförstärkningar.
För en mer effektiv användning av spårinfrastrukturen planerar regionerna för en ökad
samordning mellan storregional trafik och pendeltågstrafik inom Stockholms län. Samtidigt ser regionen att också staten, genom Trafikverket, kan bidra till ett mer effektivt
utnyttjande av spårinfrastrukturen genom ett ökat inslag av styrning i tilldelningsprocessen – helt i linje med EU:s lagstiftning.

Figur 12. Brister i sittplatskapacitet för regionaltågen 2050 med beslutade åtgärder och nya tåg.
Källa: Storregional kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen. Underlagsrapport från En Bättre Sits
temagrupp Storregional kollektivtrafik. Mälardalsrådet 2020. Den kommersiella regionala trafiken
ingår i trafikanalyserna, dock inte fjärrtrafik och Arlanda Express. Notera att kapacitetsbrister/framkomlighetsproblem i stråk med blandad trafik (regional, fjärr, gods) kan vara underskattade i modellen.

Ett transportsystem i Östra Mellansverige som uppfyller de långsiktiga målen – Kunskapsunderlag till
En bättre sits, Trivector Traffic, Rapport 2014:113
30

31

Källa: Trafikverket och Region Stockholm (ÅVS Pendeltågssystemet)

Storregional kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen. Underlagsrapport från En Bättre Sits temagrupp Storregional kollektivtrafik. Mälardalsrådet 2020
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3.5 Gods

33

Stockholm-Mälarregionen är Sveriges största konsumentmarknad, har en omfattande
varuproduktion och stora transitflöden av gods. Varutransporterna har ökat under de
senaste decennierna, framför allt de långväga lastbilstransporterna och utrikes sjötransporter. I takt med att regionen växer och det internationella utbytet vidgas så ökar även
behovet av godstransporter.

33 Baseras, om inte annat anges, på Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen. Delrapport
om mål, nuläge och utmaningar. Mälardalsrådet 2018
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Godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen präglas dels av ett stort och växande
utbyte med omvärlden, dels av omfattande flöden inom regionen. Södra Sverige och
norra Europa dominerar godsflödena till/från omvärlden. Även Asien står för en stor och
växande del av handeln och så mycket som en femtedel av den importerade godsmängden. Amerika, främst USA, är därtill betydelsefull för exporten.

Figur 13. Godsflöden till/från Stockholm-Mälarregionen. Källa: Varuflödesundersökningen 2016,
Trafikanalys. Bearbetning av Åf/Infraplan

Godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen har successivt genomgått en strukturförändring. En del tung industri har flyttat ut från regionen, medan inflödet av livsmedel
och konsumtionsvaror ökat till följd av en växande befolkning. Transporter av högförädlat gods har också ökat, liksom behovet av snabba expressgodssändningar till följd av
tjänstesektorns och e-handelns tillväxt. Därtill har avfalls- och återvinningstransporter,
t.ex. av returpapper och skrot, ökat. Transporter av konsumtionsvaror och högförädlat
gods dominerar i Stockholms län, medan det i övriga Mälarregionen finns relativt omfattande transporter av råvaror och industriprodukter.

27

I likhet med andra storstadsområden är Stockholm-Mälarregionen till sin karaktär ett
konsumtionsområde. De inkommande godsflödena står för nästan 40 procent av den
transporterade godsmängden, medan utgående gods står för en fjärdedel. De inomregionala flödena står för omkring en femtedel, medan gods som bara passerar regionen, så kallad transit, står för en dryg tiondel.
Godsflöden som har både start- och målpunkt i regionen sker nästan uteslutande med
vägtransporter. Vägtransporter är också dominerande för inrikes godstransporter till och
från Stockholm-Mälarregionen. Järnvägen används mest för ankommande gods från
Syd- och Västsverige samt Övre Norrland. För utrikes gods är sjötransporter volymmässigt dominerande, men går även med järnväg och på väg till och från kontinenten.
Flygfrakten, som i huvudsak går via Arlanda men till viss del även Örebro, är volymmässigt liten, men värdemässigt stor och har på senare år ökat till följd av en snabbt
växande e-handel. Arlanda hanterar nära 60 procent av all flygfrakt i landet.
De mest trafikerade vägarna för tunga godstransporter är de stora europavägarna E4,
E18, E20, liksom riksvägarna 50, 51, 55, 56, 68, 70 och 73. Det huvudsakliga stråket
för järnvägstransporter i regionen går längs Godsstråket genom Bergslagen och Norra
stambanan. Västra och Södra stambanan är också viktiga stråk, och rangerbangården
i Hallsberg är viktig som nod. Bland hamnarna dominerar Gävle, Stockholm, Kapellskär,
Hargshamn, Nynäshamn, Södertälje, Oxelösund, Norrköping, Mälarhamnar (Västerås
och Köping) samt Gotlands hamnar.
Drygt hälften (54%) av det totala transportarbetet sker på väg, följt av 27% till sjöss och
19% på järnväg. Då man istället ser till transportarbetet med avseende på värde, exklusive flyggods, sker en större andel på järnväg (38%), medan andelarna på väg och till
sjöss är lägre (48% respektive 14%). Detta speglar att järnvägstransporter i större utsträckning används för transport av högvärdiga produkter.
Tabell 1. Modellbaserade färdmedelsandelar (exklusive flyg) för Stockholm-Mälarregionen. Källa:
Samgods, Swecos bearbetning
Transportarbete

Andel vikt
(tonkm)

Andel värde
(SEK-km)

Väg

54%

48%

Järnväg

19%

38%

Sjö

27%

14%

De totala godsmängderna (ton) i regionen beräknas fram till år 2040 öka med 65%. Om
inget görs för att förändra tonnagefördelningen mellan trafikslagen förväntas ökningen
framför allt ske på väg, i synnerhet Europavägarna, följt av sjöfart och minst på järnväg.
Godstransporternas struktur förväntas till stor del likna dagens. Huvudanledningen till
att den minsta ökningen sker på järnvägsnätet är järnvägssystemets begränsade kapacitet som dessutom ska räcka till både persontransporter och godstransporter. Samtidigt som det finns behov av kapacitet för fler godståg finns höga ambitioner för den
storregionala kollektivtrafiken.
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Figur 14. Godsflöden i Stockholm-Mälarregionen (rött=på väg, grönt=på järnväg, blått=till sjöss).
Källa: Samgods basår 2012, Swecos bearbetning

I närtid kommer en del större förändringar ske som ändrar förutsättningar och möjligheter för godstrafiken. En av dessa är den nya hamnen i Norvik, som till del avlastar
centrala Stockholm. En ökad sjöfart har stor potential att ta en större del av de långväga
transporterna till/från regionen. En ökad sjöfart i Mälaren och längs kusten har därtill
stor potential att utveckla regionens godstransporter mot en högre hållbarhet. Detta innebär samtidigt att belastningen på vissa vägavsnitt i anslutning till hamnarna får en
högre belastning.
På längre sikt kan de godstransporter som i nuläget åker längs E4 genom centrala
Stockholm i betydande grad förväntas använda Förbifart Stockholm. Den ökade kapaciteten som Ostlänken medför kommer därtill att innebära att spårkapacitet frigörs på
Södra och Västra stambanan för godstransporter till/från Stockholm-Mälarregionen och
29

för storregional persontrafik. En utbyggnad av Ostkustbanan till fyra spår hela vägen
Stockholm-Uppsala ökar också möjligheterna för godstrafik till/från regionen. Med utbyggnaden av Gävle hamn, kombiterminalen i Rosersberg och Norrköpings hamn kan
flödena på Ostkustbanan respektive Södra stambanan förväntas öka.
3.5.1 HAMNARNAS NYCKELROLLER
Hamnarna har stor betydelse, framförallt för långväga (internationella) transporter och
bulktransporter samt för Gotlands varuförsörjning. Färjeförbindelserna är också viktiga
för den växande handeln i Östersjöregionen. Exempelvis transporteras över 80 procent
av den icke bulkrelaterade frakten mellan Sverige och Finland/Baltikum av passagerarfartygen. I detta ingår även en stor mängd transittrafik på båda sidor. 34

Figur 15. Större allmänna godsnoder i Stockholm-Mälarregionen 2016. Källa: Trafikanalys och
Transportnytt, bearbetning av Åf Infraplan

Göteborgs hamn, men också Skånes hamnar och Öresundsbron, har idag stora flöden
som ska till/från Stockholm-Mälarregionen. Nära 20 procent av inkommande och 25

34

Kampen om kajerna. En rapport om sjöfarten i Stockholm. Stockholms handelskammare 2017:01
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procent av utgående flöden till/från Stockholm-Mälarregionen går via dessa in-/utförselpunkter. Dessa transporter innebär en stor belastning på en redan hårt ansträngd landinfrastruktur och kan i högre grad gå direkt till Stockholm-Mälarregionens hamnar.
Hamnarna erbjuder omlastning av gods mellan sjö och väg samt i många fall även järnväg. Inom regionen finns även kombiterminaler för omlastning mellan bil och järnväg,
eller bil-bil. Såväl hamnarna som torrhamnarna är strategiska och viktiga för varuförsörjning och i anslutning till dessa finns ofta större logistikcentra och lastbilsterminaler
lokaliserade för omlastning, lagerhållning och distribution.
I takt med Stockholms expansion har dessa funktioner kommit att lokaliseras allt längre
ut i regionen. Detta till följd av en ökad markbrist och stigande markpriser i mer centrala
lägen samt en kontinuerlig storleksrationalisering, där distributionscentraler försörjer ett
allt större omland. De storregionala distributionsnätverken ställer särskilda krav på vägoch järnvägsinfrastrukturen och det ﬁnns ett stort behov av att storregionalt samordna
olika godsﬂöden, så att mer kostnadseffektiva och miljövänliga logistikprocesser kan
utvecklas. Nya terminallokaliseringar sker till stor del nära nodstäderna Norrköping,
Örebro, Västerås och Eskilstuna. Här ﬁnns närhet till stråk för godstransporter mellan
norra och södra Sverige och bra infrastrukturkopplingar mellan olika trafikslag. 35
Sjöfarten har under senare år uppmärksammats som ett trafikslag utan kapacitetsbrister
och med klara miljöfördelar. Östersjöhamnarna från Norrköping till Gävle utvecklas successivt och den nya hamnen i Norvik har tillkommit. Ombyggnaden av Södertälje Sluss
och åtgärder i Mälarfarleden samt i Mälarhamnarna kommer om några år göra det möjligt för större och säkrare fartyg att trafikera Mälaren. Det är angeläget att fortsätta utveckla såväl regionens hamnar, broar och farleder som anslutande landinfrastruktur för
att möjliggöra en ökad andel gods, men också passagerartrafik, med sjöfart.
En betydligt större del av lågvärdigt och icke tidskritiskt gods bör kunna transporteras
sjövägen, som i ett europeiskt perspektiv använts i begränsad utsträckning i förhållande
till Sveriges kuststräcka. Med Mälaren som nav kan ökad regional distribution på vattenvägar ge bättre möjligheter för varuförsörjning med minskad klimatpåverkan. Med en
utvecklad pråmtrafik som möjliggör sjötrafik även på kortare sträckor skulle detta även
kunna omfatta mer tidskritiskt och värdefullt gods.
Andra viktiga åtgärder för att minska klimatutsläppen från godstransporter är att planera
och optimera transporterna genom exempelvis ruttoptimering, ökad fyllnadsgrad, längre
och tyngre fordon samt samordnade godstransporter.
Idag sker många godstransporter med lastbil där transport på andra trafikslag är möjlig
och önskvärd från samhällets perspektiv. Utvecklingen pekar dock mot att framtida ökningar huvudsakligen kommer ske i vägtrafiken, om inget görs för att utveckling ska gå
åt ett annat håll. Detta är i likhet med omställningen från bilism till kollektivtrafik en stor
och viktig utmaning för regionen att hantera.

35

Utredningar inom En Bättre Sits 2014 - Del D Kartläggning av godsnoder, Ramböll 2014
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4.

Prioriterade funktioner

Transportsystemets grundläggande funktion är att tillhandahålla säker tillgänglighet och
framkomlighet för person- och godstransporter, såväl lokalt och regionalt som nationellt
och internationellt. Detta i princip oavsett årstid/väderförhållanden och även under perioder då pågående ny‐ och ombyggnadsprojekt utgör hinder. Dessutom uthålligt, med
hänsyn till såväl miljö- och klimat som socioekonomiska faktorer. Målbilden är således
komplex (se kap 2), vilket avspeglas i de storregionalt prioriterade funktionerna samt
tillhörande strategier och åtgärder (kap 5).
För att uppnå målet om en flerkärnig och förstorad arbetsmarknad behövs generellt
stärkta funktionella samband – integrering av bostads-, studie- och arbetsmarknaderna
– i Stockholm-Mälarregionen. Att bättre knyta samman de större städerna, sinsemellan
och med kringliggande orter och omland, ger förutsättningar för en starkare utveckling
i regionen som helhet.
Stockholm-Mälarregionen är idag funktionellt enkärnig, där det finns ett ömsesidigt beroende mellan Stockholm alla nodstäder i kringliggande län. Tendensen och potentialen
till stärkta storregionala samband är därutöver som störst mellan Linköping-Norrköping
och Västerås-Eskilstuna. När det gäller industrier och godstransporter är bilden dock
delvis en annan. I detta avseende är regionen mer polycentrisk och sambanden mer
komplexa. Godstransportsystemet är därtill belastat med en stor mängd transittransporter.
Regionens ambitioner att öka tillgängligheten och integrationen i regionen behöver gå
hand i hand med en ambition att eliminera klimatpåverkan, minska trängseln, åtgärda
bostadsbristen och bidra till en god folkhälsa. Prioriteringarna behöver ligga mer på kapacitetsstarka färdmedel som kollektivtrafik på väg och spår i kombination med stärkta
förutsättningar för cykel och gång, t ex genom sammanhängande regionala cykelvägnät
av hög standard och en tät, funktionsblandad bebyggelsestruktur.
Även om fokus behöver vara på att utveckla dessa delar av transportsystemet så finns
fortfarande behov av att utveckla tillgängligheten och framkomligheten i vägtransportsystemet för bil- och godstransporter. Trängsel, framför allt i Stockholms län, med kraftigt förlängda och varierande restider innebär problem för regionens transporter och att
vägkapaciteten inte används effektivt. För områden utanför de större stråken och i de
glest befolkade regiondelarna är det svårt att utveckla konkurrenskraftiga alternativ till
bilen, varför tillgängligheten i sådana områden även fortsättningsvis i hög grad skapas
genom transporter på väg.
För att hålla samman regionen i en gemensam bostads-, studie och arbetsmarknad är
det också angeläget att kapaciteten på vägar och spår över Saltsjö-Mälarsnittet i Stockholm är tillräcklig. Därtill att det finns väl fungerande förbindelser till, från och mellan
Stockholms regionala stadskärnor. Samtidigt kan ytterligare behov förutses i den hårt
ansträngda infrastrukturen i Stockholms län. Kapaciteten behöver utökas i de radiella
stråken och restiderna kortas från regionens yttre delar. I tvärgående stråk behöver restiderna kortas och framkomligheten förbättras, framför allt för stombussarna. Dessutom
behöver kapaciteten och attraktiviteten i bytespunkterna utvecklas.
Kapacitetsituationen på järnvägen är särskilt komplicerad då många trafikkoncept
måste samsas på samma spår. I framtiden kan både pendeltåg, snabbpendeltåg, regionaltåg, intercitytåg, framtida höghastighetståg samt godståg behöva samutnyttja
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spårkapaciteten. Om kapaciteten inte räcker för att tillgodose alla dessa funktioner kommer en tydlig och långsiktig prioritering att behöva göras. Regionala tågsystem måste
här få betydligt högre prioritet i fördelningen av kapaciteten i järnvägssystemet och med
samma inriktning måste en fortsatt samordning av regional- och pendeltågstrafik ske
för att optimera kapacitetsutnyttjandet i en ansträngd järnvägsanläggning.
Utifrån detta görs följande övergripande prioriteringar:
I första hand måste tillgängligheten i de storregionala stråken in mot Stockholm
förbättras. Huvudstadens särskilda utmaningar med ett hårt belastat trafiksystem
påverkar dock pendlings- och transportmöjligheterna i hela Mälarregionen. Därför är
även tillgängligheten i de centrala delarna av Stockholms län samt till/från
Stockholms regionala stadskärnor högt prioriterat.
Kopplat till detta bör varje län arbeta med att förbättra tillgängligheten från de mindre
orterna och omgivande landsbygd till respektive nodstad eller regionala stadskärnor. En
gemensam strategi och standard för stationer och trafikering tas fram med syfte att
stärka sambandet mellan regionens nodstäder. Gemensam standard för stationer och
stationsmiljöer, trafikering och principer för etablering av nya stationer och tågstopp är
en förutsättning för fortsatt utveckling av det storregionala tågsystemet.
Prioirteringen förutsätter även:
•

Återställd och utvecklad funktionalitet i befintliga stomnät, i första hand järnvägar
och Europavägar.

•

Koncentration av ny bebyggelse, både bostäder och verksamheter, till nodstäderna
och de regionala stadskärnorna samt till orter och landsbygder med förutsättningar
för en bra kollektivtrafik.

•

Stationsnära planering och förbättrad tillgänglighet till strategiska bytespunkter mellan lokal och regional kollektivtrafik samt för anslutande trafikslag.

•

Strategiska bytespunkter i Stockholm för byten mellan storregional och mer lokal
kollektivtrafik, i enlighet med den regionala utvecklingsplaneringen i Stockholms
län, Rufs 2050. Därtill väl fungerande tvärgående förbindelser mellan Stockholms
regionala stadskärnor

•

Reserverad infrastruktur genom särskilt utpekade tåglägen för regionaltåg vid de
tider på dygnet då skol- och arbetspendling är som störst. I takt med att anspråken
på järnvägen ökar behöver en starkarare styrning av järnvägens
kapacitetsfördelning ske så att såväl pendel- och regionaltåg som snabbtåg och
godståg kan få plats på järnvägen.

I andra hand måste tillgängligheten i de storregionala tvärförbindelserna
förbättras. Först mellan de nodstäder som ligger närmast varandra och har
förutsättningar till ett ökat dagligt utbyte, därefter mellan övriga.
I båda prioriteringar ligger fokus på en ökad tillgänglighet och sammankoppling
med spårtrafiken som grund, vilket ses som avgörande för att nå klimatmålet.
Samtidigt behöver ursprunglig funktionalitet upprätthållas i stomvägnätet och då framför
allt Europavägarna, samt möjliggöras för en ökad andel gods med sjöfart.
Avsnitt 4.1 utvecklar funktionalitet, brister och behov med avseende på den
storregionala persontrafiken, medan avsnitt 4.2 behandlar godstrafiken och avsnitt 4.3
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internationell tillgänglighet. Avslutningsvis berörs Gotlands särskilda förutsättningar i
avsnitt 4.4.
Figur 16. Strukturbild för östra Mellansverige. Källa ÖMS 2050, Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. OBS: Kartan visar viktiga samband, inte transportinfrastruktur. Kartans ”Regional stad med storregional funktion” motsvarar ”nodstäder” enligt terminologin
i denna rapport.
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4.1 Kvalitativ, kapacitetsstark storregional kollektivtrafik
Prioriterad funktion och rådande brister
För att uppnå målen om en effektiv, hållbar, flerkärnig regionförstoring och internationell
konkurrenskraft krävs en utvecklad storregional kollektivtrafik med spårtrafiken som
grund. Om detta råder stor enighet i Stockholm-Mälarregionen och en ökad tillgänglighet och sammankoppling genom regiontågstrafiken är högt prioriterat.
För att kollektivtrafiken ska förmå åstadkomma en överflyttning från biltrafiken och knyta
samman regionen måste systemet i sin helhet vara konkurrenskraftig, pålitligt, tillgängligt, effektivt och attraktivt:
•

Den storregionala kollektivtrafiken behöver vara ett sammanhållet system över geografiska och administrativa gränser med väl fungerande anslutningsresor till och
från stationerna. Därtill attraktivt prissatt, så att den inte exkluderar grupper av resenärer.

•

Kollektivtrafiken behöver vara snabbare än bilen i storregionala stråk, vilket uppnås
genom fler avgångar och kortare restider. Ambitionen behöver vara max 45 minuters restid mellan angränsande nodstäder i järnvägsstråken samt bytesfria resor
mellan nodstäder. Kollektivtrafiken har i dagsläget en alltför låg turtäthet och för
långa restider i många relationer.

•

Stockholm-Mälarregionen investerar gemensamt ca 16 miljarder kr i nya tågfordon
för den storregionala kollektivtrafiken. Det är nödvändigt att satsningen på underhåll
och utveckling av befintlig järnväg fortsätter.

•

Nuvarande tilldelningssystem av tåglägen innebär att det svårt att garantera ett
långsiktigt stabilt trafikutbud. och det sker alltför ofta förändringar i kollektivtrafikens
utbud och tidtabell. Detta påverkar pendlarnas vardag negativt. Ryckigheten har
negativa följdeffekter även för planeringen av anslutande lokaltrafiken och exempelvis busstrafiken hinner inte alltid med en omplanering. Även om avsikten med
tilldelningssystem är att skapa bästa samhällsekonomiska effekter så tar modellen
inte hänsyn till hela kollektivtrafiksystemet och modellen är också ett hinder för ett
effektivt utnyttjande av spårkapaciteten.

Vad behövs från nationell nivå?
Regionerna har skyndat på satsningarna på förbättrat kollektivtrafik med syfte att skapa
ännu bättre förutsättningar för en långsiktig och hållbar tillväxt i StockholmMälarregionen. Några exempel på det är Citybanans medfinansiering, bygget av ny
tågdepå, inköp av nya moderna regional- och pendeltåg samt omfattande
utbudsförbättringar. Satsningarna behöver mötas upp av staten i form av
infrastruktursatsningar för att ge samhället en optimal nytta:
•

Kapacitet för att möjliggöra en robust tågtrafik enligt Mälardalstrafik Etapp 2

•

Ett uppdrag till Trafikverket att utveckla regelverket för tilldelning av spårkapacitet
med syfte att långsiktigt säkerställa en balans mellan de olika marknadssegmenten
och som även lägger grund för en mer effektiv användning av spårinfrastrukturen.
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•

Förbättrade prognosverktyg och -modeller. I nuläget undervärderar Trafikverket
tåg- och kollektivtrafiken i sina prognoser vilket innebär att utbyggnaden av
järnvägssystemet försenas.

•

Den stationsavgift som passagerare med pendel-, regional- och fjärrtåg måste betala vid av- och påstigning vid Arlanda C motverkar ett hållbart resande till Arlanda.
Stationsavgiften medför att kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen försvagas,
vilket riskerar ett ökat behov av investeringar i väginfrastrukturen till Arlanda. Då
stationsavgiften grundas på statens avtal för Arlandabanan behöver staten ta ett
ansvar för att minska avgiftens negativa påverkan på kollektivtrafikens konkurrenskraft (se även 4.3).

•

Tillräcklig kapacitet i järnvägssystemet söder och norr om Stockholm så att nyttan
med Ostlänken samt Ostkustbanan och Mälarbanan optimeras.

•

Vidareutvecklad trafikinformation för järnväg och väg tillsammans med regionerna.

•

Tillräckligt med kompetens inom samhällsbyggnad. Bristen på kompetens inom
infrastruktursektorn har ökat på senare år inom såväl högskoleyrken som andra
yrken. Det råder brist på arbetskraft i stora delar av processen från planering via
projektering till utförande, vilket behöver åtgärdas för att klara behoven inom
infrastruktursektorn

För att köra en robust tågtrafik ser Stockholm-Mälarregionen följande behov i
infrastrukturen på kort-medellång sikt. I detta ingår även trimningspaket för att
möjliggöra den utökade trafiken inom ramen för Mälardalstrafiks Etapp 2.
Figur 17 a (ovan) och b (nedan). Behov före/efter 2030 i infrastrukturen, för ökad tillgänglighet till
Stockholm och Arlanda samt integration av regionens bostads-, studie- och arbetsmarknader genom en utvecklad storregional kollektivtrafik. Källa: EBS
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Behov före 2030 (utan inbördes rangordning)
Systemövergripande: Trimningspaket, i nära samverkan med Trafikverket, för att möjliggöra den tågtrafik
Mälardalstrafik kommer att upphandla, utveckling av pendeltågstrafiken samt anpassning till nya
fordon:
•
Optimering av spåranvändning
•
Trimning av signal- och växelsystem
•
Förbättrade vändmöjligheter
•
Anpassning av plattformar
•
Stärkt kapacitet för uppställning och service
•
Säkrad elkraftförsörjning
•
Stärkt trafikledning och trafikinformation
1.Uppsala-Gävle. Öka kapaciteten och skapa bättre tåglägen genom fler förbigångsmöjligheter för
person- vs. godstrafik.
2.Uppsala C. Åtgärder för bättre vändkapacitet, utökad fordonsuppställning och serviceplattformar, klara
snabba till- och frånkopplingar.
3.Uppsala-länsgränsen Stockholm/Uppsala. Två nya spår, dvs. fyra spår på hela sträckan
Stockholm-Uppsala
4. Märsta station. Möjliggöra regionaltågsuppehåll för bättre samordning mellan pendel- och
regionaltåg samt alternativa förbindelser till Arlanda
5. Upplands Väsby station. Möjliggöra regionaltågsuppehåll för tåg som går via Märsta, för bättre
samordning mellan pendel- och regionaltåg
6.Solna. Ny station för regionaltåg. Bättre samordning mellan pendel- och regionaltåg.
7.Stockholm C: Anpassningar efter Citybanans färdigställande. Anpassningar av plattformar,
kapacitetshöjning, nya växlar, skapa förutsättningar för korta vändtider och snabba till- och
frånkopplingar. Stockholms län generellt: Kapacitet att hantera en omfattande, ökande och
komplex spårtrafik där många trafikkoncept och funktioner nyttjar samma spår.
8.Uppsala-Sala. Kortad körtid för direkttåg och tillkommande regionaltågsstationer för ökad tillgänglighet.
9.Sala bangård. Ombyggnad för att klara tågmöten för fyra tåg samtidigt.
10.Västerås-Fagersta. Kapacitet för utökad trafik.
11.Stockholm C-Kalhäll. Fullfölj pågående utbyggnad
12.Barkarby. Ny regionaltågstation. Regionaltågsplattformar för att möjliggöra nya uppehåll för
regionaltågen samt anslutning till ny tunnelbana och pendeltåg.
13.Västerås C. Nytt resecentrum och ombyggnad av spårområde för ökad kapacitet.
14.Kolbäck-Hovsta. Kapacitet för utökad trafik och för att kunna vända fler tåg i Arboga.
15. Örebro. Ombyggnad av spår genom Örebro för att klara en utökad persontrafik och frigöra
kapacitet för gods.
16. Järna-Stockholm C. Kapacitet för fler regional- och fjärrtåg.
17.Strängnäs-Södertälje. Kapacitet för fler tågrörelser.
18.Folkesta-Rekarne/Kvicksund. Mer kapacitet för Svealandsbanan och UVEN för ökad flexibilitet
19.Västra/Södra

stambanan.

Öka

kapaciteten

och

skapa

bättre

tåglägen

genom

trimningsåtgärder och fler förbigångsmöjligheter.
20.Gnesta bangård. Ombyggnad för ökad linjekapacitet för regional- och pendeltåg.
21.Ostlänken. Ny järnväg Järna-Linköping, med tillhörande stationer.
22.Laxå bangårdombyggnad. Ökad linjekapacitet och förbättrad säkerhet.
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Behov efter 2030 (utan inbördes rangordning)
23. Stockholm C-Skavstaby. Kapacitet för utökad trafik. 24. Älvsjö. Ny station för regionaltåg.
24. Älvsjö. Ny station för regionaltåg.
25. Eskilstuna-Härad. Kapacitet för utökad trafik.
26. Linköping-Malmö/Göteborg. Ny järnväg för kortare restider och förbättrad internationell tillgänglighet.
27. Södra stambanan. Öka kapaciteten och skapa bättre tåglägen genom trimningsåtgärder och
fler förbigångsmöjligheter.
28. Nobelbanan. Utbyggnad av ny stambana Örebro-Kristinehamn (-Oslo).
29. (Eskilstuna-) Kvicksund-Västerås. Ny järnväg för kortare restider och utökad trafik.
30. Västerås-Kungsängen. Kapacitetshöjande åtgärder.
31. Arosstråket. Ny järnväg. Slutlig dragning utifrån ÅVS.

Stockholm-Mälarregionens åtagande
• Fortsatt utveckling av kollektivtrafiken: De senaste åren har regionerna ökat sina
åtaganden för storregional kollektivtrafik, bland annat genom inköp av nya tåg och
fler avgångar. Kraftfulla satsningar på ännu fler avgångar och därmed större sittplatskapacitet samt fler nya tåg fortsätter inom ramen för Etapp 2. Regionerna
skapar därmed en grundläggande förutsättning för en fortsatt hållbar utveckling i
Stockholm-Mälarregionen. Fortsatt stärkt samordning mellan storregionala och lo-
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kala trafiksystem. Förbättra tillgängligheten till och från de mindre orterna och omgivande landsbygd till närliggande nodstad samt för gång och cykel i nodstäderna,
framför allt kopplat till resecentra.
•

Utveckling av strategiska bytespunkter mellan lokal och regional kollektivtrafik samt
för anslutande trafikslag (bil, mc/moped, cykel, gång) ur ett hela resan perspektiv
där även tillförlitlig trafikinformation utgör en viktig del.

•

Anpassning till så många resenärsgrupper som möjligt, däribland funktionshindrade. Detta avser både fordon, resecentrum och hållplatser samt anslutningar till
dessa.

•

Stadsutveckling och bostadsbyggande i kollektivtrafiknära läge. Bygga ikapp bostadsbehoven, vilket innebär minst 300 000 nya bostäder till 2030

Figur 18. Inriktning för den storregionala kollektivtrafiken före (ovan) resp efter (nedan) Ostlänken
och fyrspår Uppsala-Stockholm. Källa: EBS
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4.2 Effektiv godshantering och varuförsörjning
Prioriterad funktion och rådande brister
För att uppnå målen om ett effektivt, hållbart nyttjande av transportsystemet samt utveckling av den nationella och internationella konkurrenskraften, behövs en effektiv
godshantering och varuförsörjning. Tillförlitliga och effektiva transporter – till/från omvärlden, inom regionen samt i städerna – är avgörande för såväl regionens som landets
konkurrenskraft och en förutsättning för en minskad miljö- och klimatbelastning.
Transportsystemet måste möjliggöra att godset kan transporteras till låga kostnader för
klimatet, samhället och näringslivet. Detta innebär att transporterna måste utföras i tid,
till rimliga priser, på ett säkert sätt, utan klimatpåverkan senast 2045 och när så behövs
med korta ledtider. Detta kräver såväl nytänkande som beslutsförmåga. En ökad andel
gods via sjöfart och ökad kapacitet längs de stora godsstråken genom Stockholm-Mälarregionen prioriteras högt, liksom framkomligheten i de regionala distributionsnätverken och kopplingen till citylogistiken i Stockholm och nodstäderna.
Brister som förhindrar ett optimalt användande av infrastrukturen är i nuläget många.
Styrmedel, regelverk och avgifter behöver anpassas för att styra mot överflyttning och
klimatneutralitet samtidigt som infrastrukturens standard behöver förbättras genom ökat
underhåll och kapacitetsbrister åtgärdas. Styrningen och samordningen av trafikflödena
är otillräcklig, så även i citylogistiken. Önskvärt är att transitflöden som i dagsläget till
stor del går med lastbil genom Stockholm (Essingeleden) styrs till andra trafikslag alternativt till andra nationella godsstråk väster om Stockholm.
Det finns ur samhällets synvinkel betydande vinster i överflyttning av gods från väg till
järnväg och sjöfart, framför allt vad gäller minskade utsläpp av växthusgaser samt minskad belastning och trängsel på landinfrastrukturen. En effektiv användning av transportsystemets alla trafikslag är nödvändig. I dagsläget råder dock inte konkurrensneutralitet
avseende avgifter mellan trafikslagen, vilket hämmar en sådan utveckling. En överflyttning ställer därtill krav på såväl hamnar och farleder som anslutande landinfrastruktur
(väg/järnväg och terminaler), vilket leder till nya behov av åtgärder. Omlastningar mellan
trafikslag upplevs också ofta för dyra i förhållande till långväga biltransporter för att möjliggöra fler intermodala transporter, varför en teknikutveckling behöver ske. 36
Den ökade trafiken innebär att behovet av att förebygga och hantera risk och sårbarhet.
Större händelser och omfattande störningar som påverkar vital infrastruktur och samhällsviktiga transporter innebär även störningar för andra samhällsfunktioner. Exempel
på hot och risker är störningar och bortfall av drivmedeltillgång, elförsörjning, it/telekommunikationer, sabotage. Detta innebär behov av åtgärder för att öka redundans och
robusthet.
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Se t ex Wajsman J. och Nelldal B-L, a.a. samt Godsflöden i östra Mellansverige. EBS 2013
41

Figur 19. Viktiga stråk och noder för godstransporterna. Källa: EBS

Kombiterminal: Terminal för omlastning mellan väg- och järnvägstransporter
Hamnterminal: Terminal för omlastning mellan land- och sjötransporter (godshamn)
Logistikcentrum: Område för storskalig lagerverksamhet
Fraktflygplats: Flygplats av särskild betydelse för godstransporter

Vad behövs från nationell nivå?
Det är prioriterat att upprätthålla funktionerna i de viktigaste/nationella godsstråken
samt möjliggöra för en högre andel sjöfart. Den nya hamnen i Norvik och Mälarprojektet
innebär stor utvecklingspotential för närsjöfart, inre vattenvägar och kustsjöfart, men
förutsätter ett anpassat regelverk som möjliggör för detta. Vidare behöver landinfrastrukturen till hamnarna anpassas för att deras kapacitet ska kunna nyttjas fullt ut och
Mälarprojektet kräver även en ombyggd Hjulstabro för att nå sin fulla potential.
Det behövs ett ökat underhåll och åtgärdande av kapacitetsbrister, framför allt i järnvägs- och vägsystemet runt Stockholm samt längs de stora godsstråken genom Stockholm-Mälarregionen.
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Det måste finnas kapacitet för ökad andel gods på järnväg, där försörjningen av kombiterminalerna i regionen norrifrån och söderifrån samt tillräcklig kapacitet för transittrafiken är avgörande. Bergslagsbanan mellan Borlänge och Frövi och Västra stambanan
behöver förstärkas och Ostkustbanan behöver en bättre anslutning till järnvägsnavet i
Hallsberg. Därtill behövs ökad kapacitet på Södra stambanan samt på Värmlandsbanan, oavsett om nuvarande banor avlastas genom nya banor i en framtid.
En ökad godstrafik på järnväg ska ske i samklang med persontrafikens utveckling. I det
korta perspektivet innebär det att tågtilldelningsprocessen behöver ses över och godsflöden i möjligaste mån styras om till andra stråk, tider eller tåglägeskanaler som möjliggör en utvecklad persontrafik. I det längre perspektivet behöver spårkapaciteten på
belastade järnvägssträckor i regionen räcka till för både person- och godstrafik genom
åtgärder som leder till effektivare nyttjande av kapacitet.
På vägsidan är det framför allt kapacitet och standard på Europavägarna som behöver
prioriteras. På riksvägsnivå är de nord-sydgående förbindelserna viktigast för att förbättra försörjningen av de stora logistikcentrumen i västra Mälarregionen och för att
minska påverkan av transitflöden som idag till stor del går genom centrala Stockholm.
Den nya hamnen i Norvik kräver därtill kapacitetsförstärkning i vägnätet i södra Stockholmsregionen.
För ett bättre tillvaratagande av infrastrukturen, en ökad andel gods på järnväg och sjö,
en ökad intermodalitet och en implementering av fossilfria drivmedel krävs utvecklade
styrmedel och teknikutveckling. Lika förutsättningar mellan trafikslagen, marginalkostnadsprincipen, behöver också uppnås. Detta arbete behöver framför allt ske på nationell och internationell nivå, men regionen har ett ansvar att understödja och samordna
utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen.
Om man väljer att bygga ut ett nationellt elvägssystem, bör det starta med pågående
utredningssträckor på E20 och rv73, och som nästa steg E4 Uppsala-Linköping. Det
finns även behov av åtgärder på vägnätet i form av ökad kapacitet med rast- och viloplatser samt komplettering av omledningsvägar på de sträckor av de tunga stråken
som saknar sådana.
Bristen på kompetens inom infrastruktursektorn har ökat på senare år inom såväl
högskoleyrken som andra yrken. Det råder brist på arbetskraft i stora delar av
processen från planering via projektering till utförande, vilket behöver åtgärdas för att
klara behoven inom infrastruktursektorn.

Figur 20 a (ovan) och b (nedan). Behov före/efter 2030 i infrastrukturen, för att kunna hantera
utvecklingen inom godstransporter och varuförsörjning. Källa: EBS
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Behov före 2030 (utan inbördes rangordning)
1. Storvik-Frövi. Kapacitet för utökad trafik på järnväg.
2. Väg 56 Sala – Heby, trafiksäkerhetshöjande åtgärder
3. Väg 50 Lindesberg – Storå, mötesfri väg för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet
4. E18 Köping – Västjädra, kapacitetsökning för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet
5. E18 Genomfart Västerås, åtgärder för ökad framkomlighet
6. Uppsala-Rosersberg. Kapacitet för utökad trafik på järnväg
7. E4 Sträckan norr om Förbifart Stockholm till Arlanda
8. Förbifart Stockholm, ny sträckning från Kungens Kurva till Häggvik
9. Tvärförbindelse Södertörn, ny väg och stärkt kapacitet i anslutning till Norvik
10. Södertälje hamn. Farled.
11. E18 Genomfart Örebro, åtgärder för ökad framkomlighet
12. Kolbäck-Hovsta. Kapacitet för utökad trafik på järnväg.
13. Väg 56 Kvicksund – Västjädra, mötesfri väg för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet
14. Folkesta-Rekarne/Kvicksund. Kapacitet för utökad trafik på järnväg.
15. Eskilstuna. Bättre terminalanslutning till järnvägen.
16. Hjulstabron. En anpassad bro krävs för att dra full nytta av Mälarprojektet
17. Hallsberg. Ökad kapacitet för gods- och persontrafik
18. Väg 56 Katrineholm – Stora Sundby, mötesfri väg för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet
19. Hallsberg-Degerön. Fullfölj utbyggnad av dubbelspår.
20. Västra stambanan. Öka kapaciteten och skapa bättre tåglägen genom trimningsåtgärder och fler förbigångsmöjligheter.
21. Ostlänken (frigör kapacitet för gods på Södra Stambana och delar av Västra Stambanan)
22. Hallsberg-Degerön. Fullfölj utbyggnad av dubbelspår
23. Södra stambanan. Öka kapaciteten och skapa bättre tåglägen genom trimningsåtgärder och
fler förbigångsmöjligheter.
24. E22 Förbifart Söderköping, ökad kapacitet och säkerhet
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Behov efter 2030 (utan inbördes rangordning)
26. Rv 77 länsgränsen Knivsta-Rimbo-anslutning E18, ökad kapacitet och säkerhet
27. E18 Stäket-Stockholm. Ökad kapacitet
28. Östlig förbindelse, knyta samman Norra- och Södra länken i Stockholm
29. Norvik hamn, IVV farled och anslutningar
30. Väganslutning E4-Norrköpings hamn-E22
31. E4 Norrköping – Linköping
32. Södra stambanan. Öka kapaciteten och skapa bättre tåglägen genom trimningsåtgärder och
fler förbigångsmöjligheter
33. Örebro. Ny järnväg för ökad kapacitet genom/runt Örebro. Inklusive godsförbifart34.
Eskilstuna, anslutningar
34. Eskilstuna, anslutningar
35. E20 Eskilstuna-Arboga. Ökad kapacitet
36. (Eskilstuna-)Kvicksund-Västerås. Kapacitet för utökad trafik på järnväg
37. Väg 56 Tärnsjö-Valbo. Ökad trafiksäkerhet
38. Arosstråket. Ny järnväg. Slutlig dragning utifrån ÅVS.

Stockholm-Mälarregionens åtagande
• Implementera den storregional godsstrategi, som omfattar en utvecklad samverkan
och systemsyn för att förbättra beredskapen för framtida åtgärder i transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen.
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4.3 Internationell tillgänglighet
Prioriterad funktion och rådande brister
För att Stockholm-Mälarregionen även fortsättningsvis ska vara en stark tillväxtmotor
för Sverige är den internationella tillgängligheten avgörande. I detta har Arlanda och
järnvägen inom det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) en nyckelroll. Tillsammans
med sjöfarten, där Östersjöområdet har en växande betydelse för Sveriges och Stockholm-Mälarregionens internationella utbyte.

Arlanda
Den internationella tillgängligheten är viktig för hela regionen och säkerställs genom en
god tillgänglighet till Arlanda flygplats samt en kontinuerlig utveckling av flygplatsen vad
gäller kapacitet och linjeutbud. Detta är även av stort nationellt intresse. Arlanda har en
särställning som landets primära flygplats för inrikes- och utrikesflyg samt för flyggods.
Att Arlanda kan upprätthålla sin primära funktion i transportsystemet och samhället är
grundläggande för såväl regionens som landets utveckling.
För att Arlanda ska stärka sin konkurrenskraft måste flygplatsen bli effektivare och mer
tillgänglig för resenärer, flygbolag och andra aktörer som finns på flygplatsen. För att
tillgodose och utveckla den internationella tillgängligheten krävs både fler internationella
flyglinjer samt väl fungerande kopplingar till inrikesflyget.
Det finns redan idag kapacitetsbrist i infrastrukturen på Arlanda flygplats samt på anslutande infrastruktur. En hållbar utbyggnad behöver påbörjas i tid för att hantera framtida
trafikvolymer och samtidigt klara miljömålen. Kapacitetsmässigt pekar aktuella bedömningar på att Arlanda kan behöva byggas ut med en ny rullbana under planperioden till
2050. Om Bromma flygplats avvecklas senast 2038 när dagens Brommaavtal löper ut,
accentueras detta behov. Därtill behövs en ökad kapacitet för anslutande vägar och
järnvägar, framför allt på E4:an och Ostkustbanan.
Den stationsavgift som passagerare med pendel-, regional- och fjärrtåg måste betala
vid av- och påstigning vid Arlanda C motverkar ett hållbart resande till Arlanda. Stationsavgiften medför att kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen försvagas, vilket riskerar ett ökat behov av investeringar i väginfrastrukturen till Arlanda. Då stationsavgiften
grundas på statens avtal för Arlandabanan behöver staten ta ett ansvar för att minska
avgiftens negativa påverkan på kollektivtrafikens konkurrenskraft.

TEN-T
För Stockholm-Mälarregionen är det viktigt med ett sammanhållet europeiskt transportsystem utan flaskhalsar. Transportinfrastrukturen måste ses ur ett systemperspektiv när
planering görs på nationell och europeisk nivå. Genomförandet av gemensamma standarder i hela TEN-T-nätet gynnar både planeringen av infrastruktursystemet och skapar
förutsägbarhet för trafikeringen.
Den internationella tillgängligheten med tåg för Stockholm-Mälarregionen behöver förbättras, både vad gäller förbindelser mot kontinenten och mot Norge (Oslo). StockholmMälarregionen utgör ett viktigt skandinaviskt skärningsområde med transportflöden i
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samtliga väderstreck. Utbyggnaden av järnvägsinfrastrukturen, utvidgningen av ScanMed-korridoren mot Oslo och norra Sverige samt uppfyllandet av kriterierna för TENT:s stomnät är viktigt för Stockholm-Mälardalsregionens internationella tillgänglighet.

Figur 18. TEN-T:s stomnät med förslag till ny sträckning Botniska korridoren samt StockholmOslo (streckade linjer).

Östersjötrafiken
Stockholm-Mälarregionens internationella färjeförbindelser är viktiga både för besöksnäringen och den växande handeln i Östersjöområdet. Färjetrafiken utgår till stor
del från hamnar i centrala Stockholm och utvecklas i en riktning mot större fartyg och
därmed större gods- och passagerarvolymer. Detta leder under vissa tider till en hög
belastning på vägnätet med trängsel och kapacitetsbrister.
Samtidigt har färjeterminalerna i Stockholm-Mälarregionen generellt svaga kopplingar
till anslutande kollektivtrafik, trots stora passagerarvolymer. Internationellt trafikerade
hamnar med passagerartrafik bör ha en fungerande kollektivtrafikförsörjning. Det behöver också finnas fungerande trafiklösningar för de passagerare som reser med bil. Det
är angeläget att utveckla terminallägena för att de ska upplevas både välkomnande och
funktionella för alla resenärer.
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Sjöfarten är idag inne i en omvandling där traditionell tjockolja överges till förmån för
bränslen som är bättre för såväl närmiljö som för klimat. Dessa bränslen måste finnas
tillgängliga i kvantitet och till ett pris som gör det möjligt att använda dem istället för
mindre miljövänliga alternativ. Därtill är det viktigt att säkerställa att kapacitet för el finns
i hamnar såväl för landanslutning som för laddning av fartyg.
De färjor som trafikerar Östersjön är isklassade men kan under stränga vintermånader
vara i behov av hjälp från isbrytare för att ta sig fram i farlederna. För att vintersjöfarten
ska kunna säkerställas i framtiden behöver den befintliga flottan ersättas med nya isbrytare innan 2030.

Vad behövs från nationell nivå?
Stockholm-Mälarregionen har sammanfattningsvis enats om 11 ställningstaganden gällande internationell tillgänglighet:
1. Den internationella tillgängligheten med tåg för Stockholm-Mälarregionen behöver
förbättras, både vad gäller förbindelser mot kontinenten och mot Norge (Oslo).
2. Investeringar i järnvägsinfrastrukturen är nödvändiga för att nå gällande internationell standard både för gods- och persontransporter samt för att säkra den framtida
tillgängligheten via järnväg.
3. Det ska vara enkelt för resenärer att boka resor mellan EU-länder. Gemensamma
biljett- och bokningssystem är ett krav och en förutsättning för att det internationella
resandet med tåg ska nå sin fulla potential.
4. Arlanda ska vara Skandinaviens ledande flygplats och utgöra ett nationellt intresse.
5. Arlanda har en central betydelse för den nationella och internationella tillgängligheten. Arlandas funktion behöver stärkas med väl fungerade kopplingar mellan inrikes- och utrikestrafiken.
6. God internationell tillgänglighet bidrar till attraktionskraft och möjliggör nya näringslivsetableringar. För svensk konkurrenskraft och tillväxt behövs fler internationella
direktförbindelser från Arlanda till strategiskt viktiga marknader i världen.
7. Stora volymer av högvärdigt gods ger förutsättningar för att bibehålla befintliga samt
etablering av nya interkontinentala flyglinjer. Detta gynnar både gods- och persontransporter vilket skapar konkurrensfördelar för svenskt näringsliv.
8. Stockholm-Mälarregionen ska ha god tillgänglighet till Arlanda med kollektivtrafik.
Kapaciteten på väg och järnväg behöver framtidssäkras så att den internationella
tillgängligheten utvecklas. Nodstäderna ska ha snabba direktförbindelser med spårburen kollektivtrafik till Arlanda.
9. Stora resenärsflöden ställer krav på en effektiv användning av befintlig infrastruktur.
Med kollektivtrafik frigörs kapacitet i transportsystemet och bidrar till minskad miljöpåverkan. Därför ska kollektivtrafiken vara det primära transportsättet till och från
Arlanda. Transportsystemet ska planeras utifrån kollektivtrafiken för att säkerställa
framkomlighet, minskade restider samt effektiva byten mellan transportslag.
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10. Infrastrukturen i hamnområdena ska ge förutsättningar för passagerartrafik. Det ska
vara enkelt att ta sig till och från hamnen med kollektivtrafik. 37 Lättillgängliga terminaler ger förutsättningar för en god internationell tillgänglighet via sjöfart.
11. En förutsättning för att sjöfarten ska fungera vintertid är ett öppet vatten. Staten
behöver säkerställa att det finns en väl fungerande isbrytarflotta.

Stockholm-Mälarregionens åtagande
• Föra fram En Bättre Sits prioriteringar på den europapolitiska nivån
•

Utveckla en god tillgänglighet till Arlanda med kollektivtrafik

Exempel på sådan satsning är förstärkt kollektivtrafik enligt utredningsstudien om kollektivtrafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden

37
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4.4 Stabila och långsiktiga förutsättningar för
Gotlands transporter
Gotland är som ö helt beroende av en väl fungerande sjö- och luftfart för resor och
transporter till fastlandet. Gotlands läge gör trafiken till och från fastlandet till en avgörande utvecklingsfråga. Färje- och flygtrafiken måste kunna bidra till en god tillgänglighet genom res- och transporttider, turtäthet och kapacitet som svarar mot de behov som
finns på Gotland. Det finns ungefär 58 000 bofasta på ön och en omfattande fritidsbosättning. Drygt 3 200 personer arbetspendlar till/från Gotland och det lokala näringslivet,
framför allt den areella sektorn och turismen, är starkt transportberoende.
Staten har det ekonomiska och politiska ansvaret för färjetrafiken till och från Gotland.
Genom trafiken ska Gotland tillförsäkras en tillfredsställande tillgänglighet, för personresor och för näringslivets behov av godstransporter, samt förutsättningar för regional
utveckling. Pristak, ett högsta pris som fastställs för varje år finns för kategorierna gotlänningar, deras fordon, gods och farligt gods.
Från Gotlands sida har sedan länge framförts att färjetrafiken måste ses som Gotlands
landsväg till fastlandet och måste därför vara en del i den nationella infrastrukturen och
infrastrukturplaneringen. Vidare prioriteras trafik till två fastlandshamnar, en garanterad
bastrafik och konkurrenskraftig prissättning samtidigt som trafiken måste bli hållbar. För
produktionen på Gotland är en så lång produktionsdag som möjligt viktig, med färjeöverfarter som passar in i fastlandstidtabellerna för vidare godstransporter. Logistikpassningen är central då fraktkostnaderna är avgörande för många av de gotländska företagens konkurrenskraft.
Det nuvarande trafiksystemet ses allmänt som väl fungerande och uppväger till viss del
de transportmässiga nackdelar som ö-läget medför. Upphandlingsprocesserna skapar
dock återkommande osäkerhet i det gotländska samhället och näringslivet om hur trafiken ska komma att se ut. Osäkerhet om långsiktiga spelregler, som till exempel om
vilka fastlandshamnar som ska trafikeras, överfartstider och kapacitet är till nackdel för
utvecklingen. Även fraktkostnaderna och prissättningen i persontrafiken behöver uppmärksammas, så att förändringar inte slår mot lokala företag och näringar och underminerar Gotlands konkurrenskraft.
I färjetrafiken finns inte som tidigare krav från statens sida om att reservhamn ska finnas
på Gotland. För att klara Gotlands försörjning är en reservhamn mycket angelägen.
Avbrott i trafiken skulle mycket snabbt leda till svåra komplikationer för godstransporterna till och från Gotland. Trafiken är avgörande för att andra funktioner i samhället ska
fungera Till exempel livsmedelsförsörjningen bygger i hög grad på just in time leveranser och stora lager finns inte på Gotland. På längre sikt blir även frågor som anpassningen av Visby hamn vid eventuellt förändrat tonnage genom kommande upphandlingar och genom tillkommande trafik aktuella.
Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk roll. Gotlands läge
gör det också nödvändigt att flygplatsen har en beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer. Flygplatsen ägs av Swedavia och ingår i det nationella basutbudet av flygplatser.
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5.

Strategier och åtgärder

De åtgärder som länen i Stockholm-Mälarregionen gemensamt förordar för att klara de
prioriterade funktionerna och nå målen kan sammanfattningsvis sorteras under sju strategier. Dessa har överlag en stark bäring på klimatfrågan, där Stockholm-Mälarregionen
vill understryka behovet av beteende- och systemförändring.

5.1 Styr mot beteendeförändring och överflyttning
•

Regionens bebyggelseutveckling behöver vara inriktad på lägen med goda förutsättningar för kollektivtrafik, korta avstånd mellan viktiga vardagsfunktioner och
goda möjligheter att gå och cykla.

•

Planeringen behöver utgå från ett hela-resan/transporten-perspektiv, där alla ingående reseelement och dess skärningspunkter fungerar i vardagen, från start till målpunkt. Samspelet mellan trafikslag samt olika trafikantgruppers, varuägares och
transportörers förutsättningar och villkor ska möjliggöra hållbara val.

•

Styrmedel som parkeringsavgifter, trängselskatter, trafikreglering etc. behöver i
ökad grad användas för att begränsa biltrafiken och stärka kollektivtrafiken, framför
allt i regionens tätbefolkade delar där kollektivtrafiken utgör ett fullgott alternativ.

•

En ökad andel gods behöver gå på sjö och med järnväg. Regelverk och avgiftssystem behöver anpassas för att möjliggöra detta.

•

För en effektiv och trovärdig tillämpning av fyrstegsprincipen ska steg 1 och 2 åtgärder kunna tillämpas och finansieras inom så väl nationell- som regionala transportinfrastrukturplaner på samma sätt som steg 3 och 4 åtgärder.

•

Lika förutsättningar mellan trafikslagen, marginalkostnadsprincipen, behöver uppnås samt utveckling av informationssystem som gör det enklare att beroende av
situation välja det mest lämpliga trafikslaget, eller kombination av trafikslag för
godstransporterna.

5.2 Stärk kollektivtrafiken
•

Kollektivtrafiken ska vara utgångspunkten när det regionala transportsystemet planeras och den kommunala fysiska planeringen ska verka för en koncentrerad och
sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena.

•

Det är viktigt att säkerställa att potentialen med nya mobilitetstjänster tas tillvara.
Här finns en möjlighet att utveckla nya reserelationer och kombinationer utanför de
storregionala stråken. Detta kan ge nya förutsättningar för att skapa hela-resanlösningar som både tillgodoser behovet av att stärka kollektivtrafiken i stråken, samtidigt som tillgänglighet kan förbättras i glesare lägen. Detta förutsätter en starkare
samverkan mellan olika aktörer och en samordning av de insatser som görs på olika
nivåer.
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5.3 Ställ om fordonsparken
•

En betydande teknikutveckling behöver ske såväl vad gäller fordon som förnyelsebara drivmedel för att klara en fossilfri bilanvändning, resande och godstransporter.
Detta är till stor del ett ansvar för staten, EU och liknande organ även om regionen
kan bidra på olika vis, t ex genom krav vid upphandlingar, demonstrationsprojekt,
infrastruktur etc.

•

Det behövs utvecklade incitament i kombination med olika styrmedel för att bana
väg för den nya tekniken. Därtill en långsiktig klimatanpassad energipolitik och ny
infrastruktur för en mångfald av hållbara drivmedel. Som del av detta krävs en samordnad satsning inom elektrifiering. Elektrifieringen ger potential för att ställa om
fordonsflottan mot mer fossilfria transporter och resor. Det handlar dels om en elektrifiering av personbilar, men även av bussflottan och att utforska potentialen med
andra typer av elfordon. Till detta kommer också vikten av att utveckla en robust
elinfrastruktur, i form av laddinfrastruktur.

5.4 Återställ och utveckla funktionalitet
•

Satsningen på förstärkt underhåll behöver fortsätta och särskilt prioriteras i stråk
med mycket stora trafikflöden, utan att takten på nyinvesteringar i infrastrukturen
påverkas.

•

I samband med reinvesteringar behöver systemet utvecklas och uppgraderas för
att skapa förutsättningar för en effektiv trafik.

•

Driftsäkra stödsystem såsom elförsörjning och signalsystem måste prioriteras
högre för att minska antalet stoppande fel. Elkraftförsörjningen måste därutöver förstärkas i takt med trafikens utveckling. Till detta hör även stängsling mot vilt och
obehöriga personer i spårområdet.

•

Kapacitet för fordonsuppställning måste utökas i takt med efterfrågan. Uppställningsplatsernas utformning måste också ta hänsyn till behov av service (städ, vattentryckning etc.) och förses med städplattformar. Områdena behöver därutöver
förses med stängsling och kameraövervakning för ökat skydd mot klotter och vandalism.

•

Rekonstruktion av Europavägarna, vars beräknade livslängd på 40 år passerat sedan länge, behöver ske. Dessa vägar är varken anpassade för dagens volymer eller
laster, vilket medför stora påfrestningar på konstruktionen.

5.5 Förbättra prestanda
•

Trafikverkets förmåga att genom trimningsåtgärder medge en mer effektiv användning, högre hastighet och förkortade restider behöver öka, med fokus på högbelastade delar av järnvägs- och vägnät såsom Västra och Södra stambanan. Det bör
tillföras en omfattande pott för trimningsåtgärder i Stockholm-Mälarregionen, som
kan anpassas mellan åren i takt med att behoven uppstår, i synnerhet för att säkerställa en robust tågtrafik i Mälardalstrafik etapp 2.
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•

Infrastrukturen behöver anpassas för längre tåg med syfte att stärka konkurrenskraften för järnvägen. För detta behövs längre mötesspår, längre plattformar, uppdatering av regelverk (framför allt bromstabellerna samt anpassning av de viktigaste
rangerbangårdarna.

•

Omlastningsmöjligheterna mellan trafikslagen behöver förbättras och en teknikutveckling ske för att minska kostnaderna.

•

Effektiviserande åtgärder på europavägarna genom ITS-lösningar i enlighet med
handlingsprogram storstad förutsätts genomföras.

•

Det behövs en effektivare användning av vägnätet, framför allt Stockholm inre vägnät, med bl. a ökad bussframkomlighet och bättre samordning mellan trafikslagen.
Framkomlighetsprogrammet för Stockholms län är här en god vägvisare.

5.6 Öka kapaciteten
•

Stockholm-Mälarregionen förutsätter att redan beslutade åtgärder i infrastrukturen
genomförs enligt plan. Ytterligare förseningar av åtgärder medför kraftigt negativa
konsekvenser för såväl trafik som tillväxt i Stockholm-Mälarregionen. Därutöver
krävs fortsättningsvis investeringar i ny och förbättrad infrastruktur utgående från
de behov som lyfts i anslutning till de prioriterade funktionerna i kapitel 4.

•

För vissa behov finns utredningar som pekar ut lämpligaste lösning medan det i
andra fall saknas dylika utredningar. Stockholm-Mälarregionen förutsätter att Trafikverket genom åtgärdsvalsstudier identifierar lämplig lösning på de behov som
förs fram.

•

Kompetensförsörjningen inom samhällsbyggnad måste säkerställas för att undvika
fördyringar och förseningar av projekt. Detta gäller hela kedjan från planering via
projektering till genomförande. Stockholm-Mälarregionen förutsätter att staten tar
sitt ansvar vad gäller den eftergymnasialt utbildade arbetskraften.

5.7 Omvärldsbevakning
•

Dagens transportsystem är i snabb utveckling och befintliga trender pekar åt olika
håll, vilket gör det svårt att förutse framtiden. Att invänta rätt tidpunkt för rätt åtgärd
kan leda till merkostnader på grund av uteblivna beslut. För att motverka detta behövs en kontinuerlig omvärldsbevakning, trendspaning, analys- och beslutsförmåga. Tillsammans kan regionen och staten gå i bräschen för förståelsen för teknikutveckling och användningen av digitalisering och automatisering – samordnade
satsningar på piloter och testbäddar.
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6.

Prioriterade behov

Stockholm-Mälarregionen förutsätter att ingångna avtal och redan beslutade åtgärder i
nu gällande Nationella plan 2018-2029 genomförs, däribland:
•

Ostlänken: Ny järnväg Järna-Linköping, med tillhörande stationer.

•

Ostkustbanan: Två nya spår på sträckan Uppsala-länsgränsen Stockholm/Uppsala, dvs. fyra
spår hela sträckan Stockholm-Uppsala.

•

Mälarbanan: Utbyggnad till fyrspår Tomteboda-Kallhäll samt ny station för regionaltåg i
Barkarby, med anslutning till såväl pendeltåg som tunnelbana.

•

Stockholms C: Anpassningar efter Citybanans färdigställande.

•

Hallsberg-Degerön: Utbyggnad till dubbelspår.

•

E4 Förbifart Stockholm: Ny sträckning från Kungens Kurva till Häggvik.

•

E22 Förbifart Söderköping: Ny sträckning och mötesfri väg väster om Söderköping.

•

E18: Kapacitetsökning på sträckan Köping – Västjädra, för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

•

Tvärförbindelse Södertörn: Ny väg och stärkt kapacitet i anslutning till Norvik.

•

Farled Södertälje-Landsort: Ökad kapacitet, tillgänglighet och säkerhet.

•

M fl.

Stockholm-Mälarregionen vill därtill inför kommande infrastrukturperiod särskilt lyfta följande behov – utan inbördes rangordning – kopplade till tillgängligheten i de storregionala stråken in mot Stockholm och Stockholms regionala stadskärnor, internationell tillgänglighet samt en effektiv godshantering och varuförsörjning:
•

Trimningspaket, i nära samverkan med Trafikverket, för att möjliggöra den tågtrafik
Mälardalstrafik kommer att upphandla, utveckling av pendeltågstrafiken samt
anpassning till nya fordon

•

Ostkustbanan: Ny station för regionaltåg i Solna, med anslutning till pendeltåg, tunnelbana och spårväg. Uppsala C. Åtgärder för bättre vändkapacitet, utökad fordonsuppställning och serviceplattformar.

•

Mälarbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan Kolbäck-Hovsta, till nytta även
för en utökad trafik på Svealandsbanan samt för att kunna vända fler tåg i Arboga.
Därtill ombyggnad av spår genom Örebro samt Västerås central för att klara utökade resenärsflöden och frigöra kapacitet för gods.

•

Svealandsbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan Folkesta-Rekarne, till nytta
även för trafiken med UVEN samt för att knyta samman Eskilstuna kombiterminal
med Mälarhamnarna.

•

Hallsberg gods- och personbangård: Ökad kapacitet för gods och persontrafik, vilket är en förutsättning för ökad andel gods på järnväg samt för att möjliggöra trafik
med längre tåg.

•

E4: Utökad kapacitet norr om Förbifart Stockholm och till Arlanda, som annars blir
en flaskhals i en redan hårt belastad infrastruktur.

•

Hjulstabron: En anpassad bro möjliggör utvecklade godstransporter på Mälaren och
krävs för att dra full nytta av gjorda investeringar i Södertälje sluss, farleder i Mälaren samt Västerås och Köpings hamnar.

Samtliga dessa behov behöver vara åtgärdade innan 2030.
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7. Bilaga: Konsekvensbedömning
Konsekvensbedömning av en övergripande systemanalys innebär många osäkerheter.
Systemanalysen fokuserar på stadierna före åtgärdsval och innehåller varken en tydlig
alternativdiskussion eller slutförda åtgärdsprioriteringar. Det är därför inte i detta skede
möjligt att veta vilka av de utpekade behoven som verkligen blir åtgärdade, på vilket sätt
och till vilken kostnad.
Ovanstående faktorer innebär att det inte går att göra några säkra eller kvantitativa beräkningar av konsekvenserna av systemanalysens förslag till åtgärder. Bedömningen
begränsas därmed till en diskussion om möjliga eller sannolika konsekvenser av den
inriktning och de förslag som lyfts fram. Detta med avseende på mål enligt kapitel 2,
som även inkluderar de tre hållbarhetsdimensionerna samt koppling till överordnade
nationella mål och Agenda 2030. Diskussionen syftar därmed också till att svara på om
föresatsen att i ökad grad tillämpa målstyrning i planeringsprocessen uppfylls genom
tydlig adressering av mål genom den inriktning som förespråkas.

Internationell konkurrenskraft
Systemanalysens tonvikt på att knyta samman stadsstrukturen i Stockholm-Mälarregionen med spårtrafiken som grund samt på samma vis utveckla tillgängligheten till Arlanda adresserar tydligt behovet av internationell konkurrenskraft. Detsamma gäller förslagen för att uppnå en effektiv godshantering och varuförsörjning, med en ökad andel
transporter på järnväg och med sjötrafik.
Samtidigt är det en realitet att vägtransporterna dominerar såväl arbetspendlingen som
godstrafiken i dagsläget. De i förhållande till rådande trafikutveckling begränsade investeringar som föreslås i väginfrastrukturen riskerar därmed skapa utökade trängselproblem i den starkt växande regionen, framför allt i Stockholms län. Något som i sådana
fall skulle vara till nackdel för regionens internationella konkurrenskraft.
Faktiska beteendeförändringar måste därför uppnås vad gäller transporter, för att begränsa sådana negativa effekter. Därför är det av yttersta vikt att förslagen kring att
styra mot beteendeförändring – genom bebyggelse- och transportplanering samt administrativa styrmedel – också genomförs.

Flerkärnig och förstorad arbetsmarknad
Skillnaderna i förutsättningar inom Stockholm-Mälarregionen är idag betydande. Vid sidan av socioekonomiska skillnader inom regionen och mellan invånare tillkommer en
avståndsfaktor, som gör att området idag endast delvis är en sammanlänkad bostads-,
studie- och arbetsmarknad. Föreslagna förbättringar av transporter och pendlingsmöjligheter kan här ge kraftigt ökad tillgänglighet och förbättrade villkor för människors och
företags vardag.
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Modellberäkningar visar på starkt utvecklad interaktion och därmed integrering av
Stockholm-Mälarregionen givet den utveckling av spårtrafiken som föreslås. Denna utveckling stärks om bebyggelseutvecklingen samtidigt koncentreras till de regionala
nodstäderna samt orter med bra förutsättningar för kollektivtrafik. 38
Den monocentriska strukturen med Stockholm som nav kvarstår i hög grad med de
prioriteringar och förslag som ges på kort sikt. Att förbättring av tillgängligheten i de
regionala tvärförbindelserna kommer i andra hand, innebär ett medvetet val att prioritera
interaktionen med Stockholm. Genom kortare tidsavstånd i stråken in mot huvudstaden
ges dock förutsättningar för en ökad interaktion även mellan nodstäderna längs stråken
samt en mer balanserad regional utveckling. Det är dock osannolikt att avståndsfaktorn
elimineras helt, vilket kan innebära en fortsatt svagare utveckling i regionens mindre
tätbefolkade ytterområden.

Effektivt nyttjande av alla trafikslag
Med hänsyn till avstånden i Stockholm-Mälarregionen och till klimatmålen förordar systemanalysen främst en väl fungerande och utbyggd spårtrafik samt en bebyggelseplanering inriktad på kollektivtrafiknära lägen, med goda möjligheter att gå och cykla. Satsningar på regionala stadskärnor i Stockholms län och på nodstäderna i övriga län är
uttryck för detta. För godstransporter förordas åtgärder som stärker förutsättningarna
för en ökad andel gods på järnväg och med sjötransporter, konkurrensneutralitet mellan
transportslagen samt fler intermodala transporter.
Kapacitetsbrister – framför allt konkurrensen om utrymmet på spåren i stora delar av
regionen samt trängsel i Stockholms inre vägnät – är två påtagliga flaskhalsar i ett effektivt nyttjande av trafikslagen. Systemanalysen lyfter framför allt förslag kopplade till
spårinfrastrukturen, medan ny väginfrastruktur ges mindre utrymme. För att undvika allvarliga trafikinfarkter i och kring Stockholms centrala delar förordas dock vägåtgärder i
länet som kompletterar redan gjorda eller beslutade investeringar. Därtill att åtgärder
som lyfts i framkomlighetsprogrammet för Stockholms län också genomförs.

Långsiktig hållbarhet
Förslagen i systemanalysen bidrar enligt ovan till att stärka förutsättningar för internationell konkurrenskraft, en flerkärnig och förstorad arbetsmarknad med stärkta förutsättningar att förbättra och utjämna levnadsvillkor samt ett effektivt nyttjande av alla trafikslag. Det finns emellertid tillväxtmässiga risker förknippade med återhållsamheten vad
gäller väginvesteringar. Detta bedöms dock vara en nödvändighet för att komma tillrätta
med vägtrafikens utsläpp och trängseleffekter. Vägtrafiken kommer oavsett vara omfattande under överskådlig tid, varför även behovet av åtgärder för omställning av fordonsparken lyfts fram.
De ﬂesta infrastrukturåtgärder i systemanalysen avser att öka kapaciteten på länkar
med kapacitetsbrist samt möjliggöra en ökad andel resande med kollektivtrafik och en
större andel gods på järnväg eller med sjöfart. I kombination med en transportsnål bebyggelseutveckling, en teknisk utveckling vad gäller fordon och drivmedel samt administrativa styrmedel bedöms detta möjliggöra en omställning mot hållbara transporter.
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Föreslagna vägåtgärder kan dock förväntas bidra negativt till denna omställning och
motiveras av andra aspekter, framför allt tillgänglighet och framkomlighet till fördel för
regionens tillväxt och integration, men också av trafiksäkerhetsskäl.
Genom globaliseringen, den ökade individuella rörligheten, befolkningsutvecklingen
och den snabba ekonomiska tillväxten i regionen ﬁnns emellertid starka drivkrafter för
allt fler och längre transporter. Även om den digitala utvecklingen till del kan komma att
minska behovet av fysisk interaktion, är trenden att efterfrågan på fysiska transporter
fortsätter öka. Farhågor finns också att den växande flygtrafiken riskerar ta över vägtrafikens roll som dominerande utsläppskälla av bl. a växthusgaser. En enda interkontinental flygresa kan i många fall motsvara ett helt års arbetspendling.
För långsiktig, miljömässig hållbarhet krävs åtgärder för att stävja denna utveckling, t ex
genom utökade koldioxidskatter eller krav på drivmedel med lägre utsläpp. Sannolikt
skulle det ha en begränsande inverkan på handeln och människors möjlighet att resa.
Å andra sidan sker handeln och resandet idag med negativa konsekvenser för miljön.
Att finna balansen mellan dessa olika intressen förutsätter tydliga nationella ramar samt
mer långtgående och handlingsorienterade internationella överenskommelser.
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1. Inledning
Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. En stor del av
varorna fraktas in i regionen, riktad mot Sveriges största konsumentmarknad. Annat gods har sitt
ursprung i regionens varuproduktion. Ytterligare godstransporter tillhör de transitflöden som korsar
regionen och förgrenas ut i det europeiska TEN-T-nätet.
Välfungerande godstransporter är en förutsättning för en levande och attraktiv StockholmMälarregion. Godstrafiken står inför ett flertal utmaningar relaterat till klimat, miljö, säkerhet och
framkomlighet. För att möta dessa utmaningar och säkerställa godstransporternas framkomlighet
behövs samverkan och samsyn inom Stockholm-Mälarregionen kring godstransporternas behov och
utmaningar.
Regionerna och kommunerna i Stockholm-Mälarregionen samarbetar i Mälardalsrådets En Bättre
Sits-process för att möta utvecklingen med gemensamma prioriteringar och satsningar för en bättre
transportinfrastruktur. I En Bättre Sits ingår länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter i
Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län.
Tillsammans har länen enats om gemensamma mål och en politiskt genomarbetad och förankrad
utvecklingsstrategi för regionens transportsystem (Systemanalysen). Mälardalsrådet koordinerar En
Bättre Sits-samarbetet.
Även Gävleborg har allt mer kommit att involveras i En Bättre Sits arbete och är på många vis nära
sammankopplad med Stockholm-Mälarregionen, inte minst vad gäller godstransporter. För
föreliggande syfte är det viktigt och önskvärt att inkludera Gävleborgs län i den storregionala
godsstrategin för Stockholm-Mälarregionen.
I Systemanalys 2016 åtog sig parterna att utveckla det storregionala godsarbetet genom att:
Utveckla en storregional godsstrategi, som även omfattar en utvecklad
samverkan och systemsyn för att förbättra beredskapen för framtida
åtgärder i transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen
Arbetet med den storregionala godsstrategin har letts av en politisk styrgrupp med representanter
från regionerna. En första delrapport om mål, nuläge och utmaningar presenterades 2018. Därefter
har arbetat fokuserat på att identifiera tydliga och genomförbara strategier och åtgärder som svarar
upp mot utmaningarna i den första delrapporten och som styr godstransporterna i riktning mot En
Bättre Sits målsättningar.
Denna strategi utgår från den första delrapportens arbete med mål, nulägesbild och utmaningar,
med syfte att lägga fast strategier och åtgärder för den inriktning och samverkan som kräver ett
storregionalt perspektiv – samverkan över länsgränserna. Strategierna och åtgärderna är ett led i att
nå En Bättre Sits mål. Underlagen bör därmed läsas tillsammans. Det samlade materialet bildar den
storregionala godsstrategin för Stockholm-Mälarregionen.
Strategin omfattar alla typer av godstransporter, men fokuserar på transporter som har storregional
betydelse.
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2. Internationella, nationella och regionala mål och strategier att
förhålla sig till
I delrapporten om mål, nuläge och utmaningar från 2018 redovisas relevanta mål och strategier, som
påverkar godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen. Ambitionen är att förbättra
förutsättningarna för effektiva och hållbara transporter genom innovationer och olika typer av
samverkan.
EU pekar ut ett europeiskt nät för godstransporter och vill att andelen vägtransporter ska minska. De
tydligaste nationella målen gäller transportsystemets behov av kraftigt minskad klimatpåverkan.
Regeringen har antagit och påbörjat arbetet med att genomföra en nationell godstransportstrategi.
Strategin lägger fast den övergripande inriktningen för gods- och logistikområdet samt prioriterade
insatser. Inriktningen och tillhörande insatser ska bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka
näringslivets konkurrenskraft och främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och
sjöfart.
Stockholm-Mälarregionens systemanalys 2020 utgår från samma mål som systemanalysen 2016. De
delar av målen som är riktade till godstransporter är:
• Den internationella konkurrenskraften beror på såväl de regionala som de globala
kommunikationsmöjligheterna för gods.
• Ett hållbart transportsystem som bland annat kräver utvecklad samhällsplanering och en
effektivare användning av transportsystemet.
• Det krävs en effektiv kombitrafik med fungerande anslutningar för att långväga
godstransporter ska kunna överföras från väg till järnväg och sjöfart.
• Utvecklingen av transportsystemet behöver ske utifrån avvägningar om bland annat vad som
är effektivt för regionen ur ett helhetsperspektiv.
• Terminaler för omlastning av gods nära tätorter ansluts till järnvägen för att minska den
tunga trafiken i tätbefolkade områden.

3. Utmaningar för Stockholm-Mälarregionen
En utförlig beskrivning av Stockholm-Mälarregionens utmaningar finns i delrapporten om mål, nuläge
och utmaningar från 2018. Här finns även information om varifrån fakta är hämtat.
De totala godsmängderna (ton) beräknas öka med 65% i Stockholm-Mälarregionen fram till år 2040.
Ökningen förväntas framför allt ske på väg, i synnerhet Europavägarna, följt av sjöfart och minst på
järnväg. Godstransporternas struktur förväntas till stor del likna dagens. Huvudanledningen till att
den minsta ökningen sker på järnvägsnätet är järnvägssystemets begränsade kapacitet som
dessutom ska räcka till både persontransporter och godstransporter. Samtidigt som det finns behov
av kapacitet för fler godståg finns höga ambitioner för den storregionala kollektivtrafiken.
När denna framtidsbild som beskrivs paras ihop med nuläget och de mål som finns för
godstransportsystemet utkristalliseras ett antal utmaningar:
• Växande flöden på redan överbelastade system
• Bristande hållbarhet
• Hinder för överflyttning av gods
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•
•
•
•
•

Omställning av vägtransporterna
Lågt kapacitetsutnyttjande
Marknader i förändring
Samspel på flera nivåer
Finansiella och regulatoriska begränsningar

I närtid kommer en del större förändringar ske som ändrar förutsättningar och möjligheter för
godstrafiken. En av dessa är den nya hamnen i Norvik, som till del avlastar centrala Stockholm. En
ökad sjöfart har stor potential att ta en del av de långväga transporterna till/från regionen. En ökad
sjöfart och pråmtrafik i Mälaren och längs kusten har därtill stor potential att utveckla regionens
godstransporter mot en högre hållbarhet. Detta innebär samtidigt att belastningen på vissa
vägavsnitt ökar på grund av ökad vägtrafik till och från hamnarna.
Större förändringar som ligger längre bort i tid: De godstransporter som i nuläget åker längs E4
genom centrala Stockholm kan i betydande grad förväntas använda Förbifart Stockholm när den är
färdigställd. Den ökade kapaciteten som Ostlänken medför innebär att spårkapacitet frigörs på Södra
och Västra stambanan för godstransporter till/från Stockholm-Mälarregionen och för storregional
persontrafik. En utbyggnad av Ostkustbanan till fyra spår hela vägen Stockholm-Uppsala ökar också
möjligheterna för godstrafik till/från regionen.
Den ökade trafiken innebär ett behov att förebygga och hantera risk och sårbarhet. Större händelser
och omfattande störningar som påverkar vital infrastruktur och samhällsviktiga transporter innebär
även störningar för andra samhällsfunktioner. Exempel på hot och risker är störningar och bortfall av
drivmedeltillgång, elförsörjning, it/telekommunikationer och sabotage. Detta innebär behov av
åtgärder för att öka redundans och robusthet.

4. Strategiska områden och åtgärder
För att svara upp mot utmaningarna behöver kapaciteten både öka och bättre tas tillvara. Framför
allt avseende infrastruktur i regionen, men även sådant i omvärlden som har en avgörande betydelse
för Stockholm-Mälarregionen såsom hamnar och järnvägskapacitet utanför StockholmMälarregionen. Det krävs samtidigt stora ansträngningar för att ställa om systemet i hållbar riktning,
med en bättre styrning och samordning av trafikflöden, en ökad andel gods på järnväg och med
sjöfart samt en implementering av fossilfria drivmedel

Övergripande prioriteringar
Det är prioriterat att upprätthålla funktionerna i de viktigaste/nationella godsstråken samt
möjliggöra för en högre andel sjöfart. Den nya hamnen i Norvik och Mälarprojektet innebär stor
utvecklingspotential för närsjöfart, inre vattenvägar och kustsjöfart, men förutsätter ett förändrat
och anpassat regelverk som möjliggör för detta. Vidare behöver landinfrastrukturen till hamnarna
anpassas för att hamnarnas kapacitet ska kunna nyttjas fullt ut.
Det behövs ett ökat underhåll och åtgärdande av kapacitetsbrister, framför allt i järnvägs- och
vägsystemet runt Stockholm samt längs de stora godsstråken genom Stockholm-Mälarregionen.
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Det måste finnas kapacitet för ökad andel gods på järnväg, där försörjningen av kombiterminalerna i
regionen norrifrån och söderifrån samt tillräcklig kapacitet för transittrafiken är avgörande.
Ostkustbanan behöver en bättre anslutning till järnvägsnavet i Hallsberg och även Godsstråket
genom Bergslagen, Bergslagsbanan och Västra stambanan behöver förstärkas. Därtill behövs ökad
kapacitet på Södra stambanan samt på Värmlandsbanan, oavsett om nuvarande banor avlastas genom
nya banor i en framtid.

På vägsidan är det framför allt kapacitet och standard på Europavägarna som behöver prioriteras. På
riksvägsnivå är de nordsydgående förbindelserna viktigast för att förbättra försörjningen av de stora
logistikcentrumen i västra Mälardalen och för att minska påverkan av transitflöden som idag till stor
del går genom centrala Stockholm. Hamnarna, inte minst den nya hamnen i Norvik kräver därtill
kapacitetsförstärkning i vägnätet.
För ett bättre tillvaratagande av infrastrukturen, en ökad andel gods på järnväg och sjö, en ökad
intermodalitet och en implementering av fossilfria drivmedel krävs därtill utvecklade styrmedel och
teknikutveckling. Lika förutsättningar mellan trafikslagen, marginalkostnadsprincipen, behöver också
uppnås. Detta arbete behöver framför allt ske på nationell och internationell nivå, men regionen har
ett ansvar att understödja och samordna utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen.
Gotland är helt beroende av en väl fungerande sjö- och luftfart för resor och transporter till
fastlandet. Färje- och flygtrafiken måste kunna bidra till en god tillgänglighet genom transporttider,
turtäthet och kapacitet som svarar mot de behov som finns på Gotland. Färjetrafiken måste vara en
del i den nationella infrastrukturen och infrastrukturplaneringen, med trafik till två fastlandshamnar,
en garanterad bastrafik och en konkurrenskraftig prissättning. För produktionen på Gotland är en så
lång produktionsdag som möjligt viktig, med färjeöverfarter som passar in i fastlandstidtabellerna för
vidare godstransporter.

A. Samverkan för en ledande internationell logistikregion
Bakgrund/strategier
Stockholm-Mälarregionen är en logistikregion bestående av flera noder och en infrastruktur som är
viktiga länkar såväl nationellt som internationellt. Det är viktigt att Stockholm-Mälarregionen
utvecklas i sin roll som nod i det internationella godstransportsystemet och att innovationskraften i
regionen kring gods och logistik stärks. För detta behövs ett aktivt påverkansarbete, ökad kunskap
och tydliga prioriteringar såväl inom regionen som gentemot staten och EU.
Åtgärder
Åtgärd
A1. Skapa godstransportråd
för Stockholm-Mälarregionen

Hur
Mälardalsrådet tar initiativ
till att samla intressenter för
att diskutera syfte, uppdrag,
huvudmannaskap,
ansvarsfördelning och
arbetsformer.

Syfte
Ett viktigt verktyg på
samverkan med näringsliv
och akademi. Jobba för
genomförandet av strategin.

A2. Aktivt arbeta för att
påverka EU:s strategier och
regelverk (TEN-T, CEF m.m.)

Mälardalsrådet följer
processen med hjälp av
regionerna och stöder

Finnas med som del av EU:s
prioriterade stråk och
korridorer i syfte att få
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samverkan för att påverka
inriktningen
Mälardalsrådet och
regionerna lyfter dessa
frågor bland annat med hjälp
av det storregionala
godstransportrådet.

bättre förutsättningar att
utveckla länkar och noder.
Skapa förutsättningar för
effektiva och hållbara
godstransporter.

Mälardalsrådet och
regionerna tar initiativ till
dialog med Trafikanalys och
Trafikverket kring ämnet.
Dialogen kan ske via det
storregionala
godstransportrådet.
Samverkan sker främst via
det storregionala
godstransportrådet och via
handelskammarnas nätverk
Branschspecifika
möten/dialoger
Mälardalsrådet eller det
storregionala
godstransportrådet
arrangerar en årlig
storregional godskonferens
med stöd av regionerna.

Få bättre underlag och
analyser för att kunna få
bättre beslutsunderlag

A7. Integrera gods i den
fysiska planeringen (ÖP,
detaljplan, RUS/RUFS)

Mälardalsrådet och
regionerna lyfter denna
fråga bland annat med hjälp
av det storregionala
godstransportrådet och
samarbetet inom ÖMS.

A8. Verka för bättre statistik
och modeller

Mälardalsrådet och
regionerna ansvarar för att:
1. Samverka med
Trafikanalys
2. Bygg upp förtroende
hos transportföretag
(t.ex. Sv
Åkeriföretag) och få
dem att se nyttan i
transportstatistik>Mer villiga att dela
med sig av info
3. Använd och utveckla
modeller i
samverkan med
företag och akademi

Alla transportslag finns med i
planeringen och tydliggöra
utmaningarna i stads- och
landsbygdsplaneringen.
Identifiera brister och behov
gällande t.ex.
omlastningspunkter
Bättre underlag och bättre
flödesoptimering.

A3. Påverka lagar, riktlinjer
mm för att ge förutsättningar
för effektiva och hållbara
godstransporter.

A4. Påverka statlig nivå att
bättre fånga
godstransporternas nytta i de
samhällsekonomiska
kalkylerna

A5. Samverkan med
näringslivet

A6. Ta fram och bidra till
kunskapsspridning
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Få inspel från näringslivet.
Skapa en gemensam bild.
Verka för samsyn.

Stöd för regioner,
kommuner, näringsliv och
akademi att arbeta i linje
med godsstrategin.

A9. Testa nya tekniska
lösningar, lösningar för bättre
informationssäkerhet m.m.
och implementera bra
åtgärder som genomförts på
annat håll. Vara öppna för ny
teknik
A10. Samverkan för att
åtgärda bristen på kompetens
inom gods- och
logistiksektorn, inte minst
avseende lokförare och
lastbilschaufförer.
A11. Samverkan för en bättre
omvärldsbevakning
- Vad har man gjort på
olika ställen i Europa för
att främja hållbarhet
- Vilka av dessa eller
varianter kan Sverige ha
nytta av/genomföra

4. Samla aktörer som
kan utgöra beställare
av statistik
Det storregionala
godstransportrådet kan
användas som plattform för
dessa aktiviteter.
Kommuner och regioner
samverkar kring dessa frågor
via Mälardalsrådet och/eller
via det storregionala
godstransportrådet. Se
åtgärd under rubriken
Hållbara godstransporter.
Samverkan inom ramen för
Mälardalsrådet inklusive
samverkan med En Bättre
Matchning och samverkan
inom ramen för det
storregionala
godstransportrådet.
Samverkan inom ramen för
Mälardalsrådet och det
storregionala
godstransportrådet

Bättre möjligheter att få till
stånd tester i vår storregion
om vi samverkar.
Implementering kan ske
snabbare om vi samverkar.

Skapa tillgång till
kompetens.

Bättre möjligheter att få till
stånd tester i vår storregion
om vi samverkar.

Så här följer vi utvecklingen
• Andel av TEN-T:s core network i storregionen som uppfyller kvalitetskraven
• Andel av TEN-T:s comprehensive network i storregionen som uppfyller kvalitetskraven
• Andel landets 25 största lager/logistikverksamheter
• Antal kommuner/delregioner på Intelligent logistiks lista över bästa logistiklägen

B. Effektiv och hållbar struktur med noder och länkar
Bakgrund/strategier
Stockholm-Mälarregionens struktur för godstransporter består av flera strategiska noder och en
infrastruktur som är viktiga länkar såväl nationellt som internationellt. Lokalisering av
industriområden, terminaler, lager och transportvägar skapar förutsättningar för godstransporter.
Olika godsslag kräver olika förutsättningar varför optimala lokaliseringar bör göras ur ett
storregionalt perspektiv. Den storregionala samverkan ska användas som verktyg för att bibehålla
och utveckla robusta regionala, nationella och internationella stråk med kapacitet och kvalitet, en
effektiv struktur med noder samt goda förutsättningar för intermodalitet.
En strategi är att fokusera på att identifiera större brister. som behöver åtgärdas i det befintliga
systemet av strategiska noder och länkar i syfte att ge underlag till nationell, storregional, regional
8

och kommunal planering. Detta för att få till stånd investeringar för att stärka strategiska lägen och
stråk i enlighet med de gemensamma övergripande prioriteringarna. Något som kräver att vi har en
samsyn, kunskap om persontransporternas utveckling och att vi gemensamt arbetar för att
upprätthålla en aktuell bild av strategiska noder och länkar, samt de behov av åtgärder som krävs för
att utveckla denna struktur.
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Figur 1. Karta nuläge regionalt strategisk godsstruktur – viktiga stråk och noder
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Figur 2. Karta nuläge regionalt strategisk godsstruktur - viktiga stråk och noder. Detalj över
regionens centrala delar
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Figur 3. Karta över framtida regionalt strategisk godsstuktur - viktiga stråk och noder
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Åtgärder
Åtgärd
B1. Inventera de brister och
behov med utgångspunkt i
den storregionala strukturen
och målen i En Bättre Sits.

B2. Upprätthålla samsyn kring
strukturen med strategiska
noder, länkar och behov av
åtgärder.
B3. Verka för förbättrat
underhåll i de stora
godsstråken

B4. Inom ramen för befintliga
regelverk ta större hänsyn till
möjligheten att nyttja
befintliga transporter på
fartyg eller järnväg
B5. Vid upphandling av byggen
och infrastrukturprojekt, där
så är möjligt och miljömässigt
fördelaktigt, alltid se över
möjligheten att i dessa
använda sjöfart som transport
B6. Inventera behovet av
säkra och trygga
uppställningsplatser för
godstrafik på väg

Hur
Mälardalsrådet och
regionerna:
1. Tar in underlag från
Trafikverket och
branschen för att få
aktuell kunskap om
brister och behov
2. Uppdaterar
återkommande
basfakta om
regionens
godstransporter och
–infrastruktur.
Det storregionala
godstransportrådet kan
användas som plattform för
dessa aktiviteter.
Kommuner och regioner
samverkar kring dessa frågor
via Mälardalsrådet och/eller
via det storregionala
godstransportrådet.
Kommuner och regioner
samverkar för att spela in
brister och behov till
Trafikverket via
Mälardalsrådet och/eller via
det storregionala
godstransportrådet.
Ökad kunskap, goda exempel
sprids via bland annat det
storregionala
godstransportrådet.

Syfte
Kunskap om brister och
behov för att skapa en
aktuell och förankrad
kunskap om den strategiska
godsinfrastrukturen i
regionen.
Underlag för nationell,
storregional, regional och
kommunal planering,

Få till stånd investeringar för
att stärka strategiska lägen
och stråk i enlighet med de
gemensamma övergripande
prioriteringarna.
Få en bättre kapacitet,
minska olyckor och öka
trafiksäkerheten

Ökad andel gods med sjöfart
och järnväg.

Ökad kunskap, goda exempel Ökad andel gods med sjöfart.
sprids via bland annat det
storregionala
godstransportrådet.

Underlag från Trafikverket
och regionerna.

Minskad störning av fordon
som är olämpligt uppställda,
förbättrad arbetsmiljö.

Så här följer vi utvecklingen
• Antal prioriterade objekt i den regionala systemanalysen som planeras och som är
genomförda.
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•

Fördelning av godstransporter mellan väg, järnväg, sjöfart och flyg

C. Minskad miljö- och klimatpåverkan
Bakgrund/strategier
Godstransporternas klimatpåverkan är stor och godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen
bedöms öka kraftigt, framför allt på väg. Godstransporterna påverkar även miljön på andra sätt,
bland annat genom buller och hälsoskadliga utsläpp. Godstransporterna påverkar omgivningen
genom att de kräver utrymme på vägar, järnvägar, i farleder och i luften. Inte minst kräver lager,
terminaler och omlastningsplatser mark som då inte kan användas för andra ändamål.
För att få till stånd hållbara godstransporter krävs omställning av fordonsflottan till fossilfria och
energieffektiva transporter. Detta kräver utveckling och introduktion av ny teknik och fossilfria
alternativ, men också ökade transporter med järnväg och sjöfart. Den effektiva struktur som beskrivs
ovan är en nödvändighet för att skapa ett hållbart godstransportsystem, ekonomiskt, ekologiskt och
socialt, men behöver kompletteras med andra åtgärder för att styra godstransporterna i hållbar
riktning.
Politik för detta måste framför allt utformas på internationell och nationell nivå, i nära samarbete
med näringslivet. Den lokala och regionala nivån har dock en viktig roll att spela genom att aktivt
möjliggöra, samordna och driva på omställningen. Testbäddar och utvecklingsprojekt för nya
transportlösningar, kapacitet och infrastruktur för hållbara drivmedel samt gemensamma regler inom
Stockholm-Mälarregionen gällande bland annat miljözoner är prioriterade åtgärdsområden för det
storregionala samarbetet.

Åtgärder
Åtgärd
C1. Gemensamma
tillämpningar av
miljözonsregler

Syfte
Skapa enkelhet för
transportföretagen.

C2. Skapa förutsättningar för
kapacitet och infrastruktur för
fossilfria och energieffektiva
drivmedel

Hur
Samverkan inom ramen för
Mälardalsrådet och det
storregionala
godstransportrådet för att
skapa förutsättningar för
gemensamma tillämpningar av
miljözonsregler.
Samma åtgärd återfinns även
under rubrik Godstransporter o
både stad och land.
Samverkan inom ramen för
Mälardalsrådet och det
storregionala
godstransportrådet

C3. Samverkan för att skapa
förutsättningar för produktion
av fossilfria och energieffektiva
drivmedel

Samverkan inom ramen för
Mälardalsrådet och det
storregionala
godstransportrådet

Bidra till produktion av
hållbara drivmedel
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Bidra till att skapa kapacitet
och infrastruktur för fossilfria
och energieffektiva drivmedel.

C4/A9. Testa nya tekniska
lösningar och implementera
bra åtgärder som genomförts
på annat håll. Vara öppna för
ny teknik

Åtgärden finns även under
rubrik Samverkan för en
ledande internationell
logistikregion.

Bättre möjligheter att få till
stånd tester i vår storregion
om vi samverkar.
Implementering kan ske
snabbare om vi samverkar.

C5. Samverkan för att skapa
förutsättningar för samlastning
och ökad fyllnadsgrad

Samverkan inom ramen för
Mälardalsrådet och det
storregionala
godstransportrådet

Mer effektiva transporter

C6. Öka kunskapen och sprida
kunskap om fossilfria och
energieffektiva transporter

Samverkan inom ramen för
Mälardalsrådet och det
storregionala
godstransportrådet

Skapa förutsättningar för fler
fossilfria och energieffektiva
godstransporter

C7. Påverka regelverk,
styrmedel och avgifter för inre
vattenvägar, kust- och
närsjöfart.

Samverkan inom ramen för
Mälardalsrådet och det
storregionala
godstransportrådet.

Skapa förutsättningar för ökad
andel godstransporter med
sjöfart.

Så här följer vi utvecklingen
• Godstransporternas fördelning mellan transportslag
• Andel fossilfri energi och förnybar energi av total energi som nyttjas av tunga fordon

D. Transporter i både stad och land
Bakgrund/strategier
Det är viktigt att godset kan ta sig till och från produktion och konsumtion på ett effektivt och
hållbart sätt i alla Stockholms-Mälarregionens delar. Större tätorter påverkas av olika typer av
godstransporter – varudistribution, bygg- och masstransporter, avfallshantering mm och det finns
miljöproblem och konkurrens om marken som måste hanteras. På landsbygden har jord- och
skogsbruket särskilda behov av tillgänglighet och bärighet. Varudistributionen, avfallshanteringen
mm måste därtill fungera på ett hållbart sätt även i regionens mer glesbefolkade delar.
Dessa frågor hanteras i första hand på kommunal och regional nivå, men storregional samverkan kan
vara ett sätt att samordna bland annat lokala regelverk eller vara ett stöd för utveckling genom att
t.ex. sprida goda exempel, utveckla gemensamma projekt eller verktyg för styrning och uppföljning.

Åtgärder
Åtgärd
D1/C1. Gemensamma
tillämpningar av
miljözonsregler

Hur
Samverkan inom ramen för
Mälardalsrådet och det
storregionala
godstransportrådet för att
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Syfte
Enhetlig tillämpning av
verktyget miljözoner
effektiviserar

D2. Samverkan för samordning
av lastplatser, terminaler,
uppställningsplatser och
omledningsvägar
D3. Samverkan för att
säkerställ god kvalitet genom
effektivare väg- och
järnvägstransporter. Framför
allt för ökad bärighet på vägar
och införande av ökade
fordonslängder såväl för väg
som järnväg.

skapa förutsättningar för
gemensamma tillämpningar av
miljözonsregler.
Samma åtgärd återfinns även
under rubrik Minskad miljöoch klimatpåverkan
Samverkan inom ramen för
Mälardalsrådet och det
storregionala
godstransportrådet

godstransporterna genom
enkelhet och tydlighet.

Samverkan inom ramen för
Mälardalsrådet och det
storregionala
godstransportrådet för att
vidmakthålla och komma i
kapp med rätt bärighet på väg
genom att vägar upplåts för
bärighet (bk1 och bk4) och för
längre fordon på 34.5 m på
stamvägnätet. Fortsatt
utvecklat järnvägsnät för 750
m långa tåg.

Säkerställa god kvalitet genom
ökad kapacitet, användbarhet
och robusthet för
godstransporternas
infrastruktur.

Skapar förutsättningar för
effektiva godstransporter.

Indikatorer
• Antal miljözoner
• Mil vägar med behov av bättre bärighet

5. Fortsatt arbete
Den storregionala godsstrategin pekar på ett stort behov av samverkan och samordning. Ett
storregionalt godstransportråd ska bildas och när det är bildat bör det ta ansvar för en stor del av de
aktiviteter som prioriterats i detta dokument.
Även när det finns ett storregionalt godstransportråd kommer Mälardalsrådet vara en naturlig
plattform för mycket av detta arbete. Inte minst för samordning av regionernas och kommunernas
arbete.

6. Uppföljning
Strategin bör följas upp årligen. Ansvaret för uppföljningen bör ligga på Mälardalsrådet i samverkan
med det storregionala godstransportrådet.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 196

Storregional systemanalys 2020 och
storregional godsstrategi

RS 2020/1155

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Storregional systemanalys 2020 Stockholm-Mälarregionen och Storregional
godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen godkänns.

Samarbetsgruppen En Bättre Sits har tagit fram Storregional systemanalys 2020 och
Storregional godsstrategi. I beslutsprocessen för dessa är det nu aktuellt med
formaliserade beslut i regionerna. En Bättre Sits är det samarbete i infrastruktur- och
transportfrågor som sedan flera år finns mellan länen Stockholm, Uppsala,
Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotland.
Systemanalysen tar sin utgångspunkt i och är inriktad på storregionala förhållanden
och är en vidareutveckling av systemanalysen från 2016. Systemanalys 2020
innehåller delarna nuläge och utmaningar, prioriterade funktioner, strategier, behov
och åtgärder.
De prioriterade funktioner som ingår är: tillgängligheten i de storregionala stråken in
mot Stockholm, centrala Stockholm och Stockholms regionala stadskärnor, de
regionala tvärförbindelserna, ökad tillgänglighet i spårtrafiken, effektiv godshantering
och varuförsörjning, internationell tillgänglighet och konkurrenskraft samt stabila och
långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter. Strategierna och åtgärderna
omfattar att styra mot beteendeförändring och överflyttning, stärka kollektivtrafiken,
ställa om fordonsparken, återställa och utveckla funktionaliteten, förbättra
prestandan, öka kapaciteten och omvärldsbevakning.
De åtgärder, med ingångna avtal och beslutande åtgärder, som ingår i nationella
planen 2018-2029, förutsätts genomföras. Bland dessa finns Ostlänken, Ostkustbanan, Mälarbanan, Stockholm C, Hallsberg, E4, E18, E22, tvärförbindelse
Södertörn och farleden Södertälje-Landsort. I systemanalysen lyfts därutöver också
behov kopplade till tillgängligheten i de storregionala stråken in mot Stockholm och
Stockholms regionala stadskärnor, internationell tillgänglighet samt en effektiv
godshantering och varuförsörjning.
Godsstrategin har tagits fram som ett led i att nå En Bättre Sits mål. Strategin har
som syfte att lägga fast strategier och åtgärder för den inriktning och samverkan som
kräver ett storregionalt perspektiv – samverkan över länsgränserna. Mot bakgrund av
de utmaningar som definierats har övergripande prioriteringar tagits fram. Dessa är
forts
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att kunna upprätthålla funktionerna i de viktigaste stråken, större andel godsmängder
på sjö och järnväg, kapacitet och standard på de större vägarna, utvecklade styrmedel,
teknikutveckling och Gotlands särskilda situation avseende godstransporter som
lyfts. Inom fyra strategiska områden finns åtgärder formulerade. De strategiska
områdena är samverkan för en ledande internationell logistikregion, effektiv och
hållbar struktur med noder och länkar, minskad miljö- och klimatpåverkan och
transporter i både stad och land.
Systemanalysens och godsstrategins prioriterade funktioner, strategier och åtgärder
och prioriterade behov svarar väl mot En Bättre Sits mål och de samhällsutmaningar
som tas upp.
Den statligt styrda infrastrukturplaneringen sker på nationell nivå och inom varje
region genom länsplanerna för regional transportinfrastruktur. Eftersom transporter
och resor ofta sträcker sig utanför den egna regionen finns behov av samarbete för
mer samordnade transportlösningar över ett större område. Här spelar det storregionala samarbetet inom En Bättre Sits en viktig roll.
Systemanalysens och Godsstrategins prioriterade funktioner, strategier och åtgärder
och prioriterade behov svarar väl mot En Bättre Sits mål och de samhällsutmaningar
som tas upp.
Gotlands transportförutsättningar ingår som en prioriterad funktion i systemanalysen
och i godsstrategin. Här föreslås inga medel direkt till regionen, samarbetet inom En
Bättre Sits bygger på storregionala satsningar. Nyttan för Gotland ligger i att kunna
vara med och påverka satsningar som underlättar även för gotländska resor och
transporter inom ett större områdes transportsystem. Sambandet mellan ett av målen
i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 - att stärka Gotlands
koppling till nationella och internationella trafiksystem - är tydligt. Ytterligare en
fördel för Gotland är att kunskapen om Gotlands förutsättningar sprids genom att
kontaktnäten vidgas. På så sätt kan större förståelse för Gotlands situation uppnås
samtidigt som Gotland kan bidra till det gemensamma arbetet.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-07-30
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6 augusti 2020

Nils Erik Selin

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Granskning av hur statliga tillväxtmedel
används i det regionala tillväxtarbetet
Förslag till beslut

•

Svaret på revisionsrapporten godkänns.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC, genomfört
en granskning av hur statliga tillväxtmedel används i det regionala tillväxtarbetet.
Efter genomförd granskning gör revisorerna den sammanfattande bedömningen att
”regionstyrelsens arbete med att besluta om användningen av statliga medel för
regionalt tillväxtarbete inte är helt ändamålsenligt och att arbetet inte helt genomförs
med en tillräcklig intern kontroll.”
Förvaltningen anser att utlåtande ”regionstyrelsens arbete med att besluta om
användningen av statliga medel för regionalt tillväxtarbete inte är helt
ändamålsenligt” är alltför skarpt i förhållande till vad som framkommer av
revisionsrapporten. Det finns förstås utvecklingsmöjligheter och ett kontinuerligt
förbättringsarbete pågår.
När det gäller frågan om regionstyrelsens internkontrollplan så finns en
internkontrollpunkt för 1:1-medel avseende företagsstöd men inte när det gäller
projektmedel. Förvaltningen föreslår därför att från och med 2021 så ska ett
kontrollmoment avseende användningen av 1:1 medel för projektstöd inkluderas i
regionstyrelsens internkontrollplan.
Generellt kan nämnas att från och med juni 2020 har ett stort arbete startat (inom
projektet ”Vägar till hållbar utveckling”) som syftar till att utveckla Region Gotlands
arbete med de statliga tillväxtmedlen. Det handlar till stor del om att säkerställa
hållbarhetskriterierna i projekthanteringen men även att se över interna rutiner,
information, checklistor och kriterier för att bevilja projektmedel.
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Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC, genomfört
en granskning av hur statliga tillväxtmedel används i det regionala tillväxtarbetet.
Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsens arbete med att besluta
om användningen av statliga medel för regionalt tillväxtarbete är ändamålsenligt och
genomförs med en god intern kontroll.
Efter genomförd granskning gör revisorerna den sammanfattande bedömningen att
”regionstyrelsens arbete med att besluta om användningen av statliga medel för
regionalt tillväxtarbete inte är helt ändamålsenligt och att arbetet inte helt genomförs
med en tillräcklig intern kontroll.”
Den samlade revisionella bedömningen baseras på de revisionsfrågor som
formulerats i granskningen som bland annat visar att de projekt som beviljats medel
främjar målen i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020, men att det finns
utvecklingspotential kopplat till information, intern kontroll samt
resultatuppföljning.
Revisorerna lämnar utifrån genomförd granskning följande rekommendationer till
regionstyrelsen.
-

att årligen säkerställa att regionstyrelsen erhåller en sammanställning av
resultatredovisningar från samtliga avslutade projekt samt en
utvärdering/analys av den samlade projektstocken för att kunna dra lärdom
av genomförda projekt

-

att öka transparensen rörande tillgängliga 1:1 medel genom en ökad och mer
tillgänglig information samt tydliga ansökningskriterier

-

att stärka den interna kontrollen inom området genom att inkludera
stickprovskontroll av utvecklingsprojekt med 1:1 medel i regionstyrelsens
internkontrollplan.

Bedömning

Förvaltningen har deltagit i granskningen och bistått med underlagsmaterial och
faktakontroll.
Förvaltningen anser att utlåtande ”regionstyrelsens arbete med att besluta om
användningen av statliga medel för regionalt tillväxtarbete inte är helt
ändamålsenligt” är alltför skarpt i förhållande till vad som framkommer av
revisionsrapporten. Det finns förstås utvecklingsmöjligheter och ett kontinuerligt
förbättringsarbete pågår. Nedan beskrivs de olika punkterna var för sig.
När det gäller punkt 1 om regionstyrelsens insyn och kunskap om arbetet så har
förvaltningen från 2020 en ny rutin som innebär att Regionstyrelsens regionala
utvecklingsutskott får en samlad redovisning över projektstocken när det gäller 1:1
medlen med avseende på anslagets utnyttjande samt när det gäller graden av
bemyndigandeutnyttjandet. Regionstyrelsen får även årligen en samlad information
om projekten mot slutet av året från och med 2019. Vidare får Regionstyrelsen
information årligen på våren om den samlade rapporteringen av villkorsbrevet som
Region Gotland skickar in till Näringsdepartementet.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/649

Inom förvaltningen pågår även för närvarande ett utvecklingsarbete med hur resultat
ska kunna förankras och tas tillvara på ett bättre och mer strukturerat sätt samt hur
detta lärande ska bidra till vilka projekt som beviljas medel i framtiden.
När det gäller punkt 2 om tillgänglig och tydlig information så pågår ett kontinuerligt
förbättringsarbete. Information om de tillgängliga medlen och ansökningskriterier
finns redovisat på Region Gotlands hemsida, men kan förstås utvecklas.
När det gäller punkt 3 om regionstyrelsens internkontrollplan så finns en
internkontrollpunkt för 1:1-medel avseende företagsstöd men inte när det gäller
projektmedel. Förvaltningen föreslår därför att från och med 2021 så ska ett
kontrollmoment avseende användningen av 1:1 medel för projektstöd inkluderas i
regionstyrelsens internkontrollplan.
Generellt kan nämnas att från och med juni 2020 har ett stort arbete startat (inom
projektet ”Vägar till hållbar utveckling”) som syftar till att utveckla Region Gotlands
arbete med de statliga tillväxtmedlen. Det handlar till stor del om att säkerställa
hållbarhetskriterierna i projekthanteringen men även att se över interna rutiner,
checklistor och kriterier för att bevilja projektmedel.

Beslutsunderlag

Missiv – Statliga tillväxtmedel – 2019
Rapport – Statliga tillväxtmedel 2019 Region Gotland.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Revisorerna
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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2020-03-24

Regionstyrelsen

Granskning av hur statliga tillväxtmedel används i det
regionala tillväxtarbetet
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning av hur statliga tillväxtmedel används i det regionala
tillväxtarbetet. Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsens
arbete med att besluta om användningen av statliga medel för regionalt tillväxtarbete är ändamålsenligt och genomförs med en god intern kontroll.
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsens arbete med att besluta om användningen av statliga medel för
regionalt tillväxtarbete inte är helt ändamålsenligt och att arbetet inte helt genomförs med en tillräcklig intern kontroll.
Den samlade revisionella bedömningen baseras på de revisionsfrågor som
formulerats i granskningen som bland annat visar att de projekt som beviljats
medel främjar målen i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020, men att det
finns utvecklingspotential kopplat till information samt resultatuppföljning och
intern kontroll.
Bedömningen av samtliga revisionsfrågor redovisas i sin helhet i bifogad revisionsrapport.
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till regionstyrelsen att:
 att årligen säkerställa att regionstyrelsen erhåller en sammanställning av resultatredovisningar från samtliga avslutade projekt samt
en utvärdering/analys av den samlade projektstocken för att
kunna dra lärdom av genomförda projekt
 att öka transparensen rörande tillgängliga 1:1 medel genom en
ökad och mer tillgänglig information samt tydliga ansökningskriterier

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionens revisorer

 att stärka den interna kontrollen inom området genom att inkludera stickprovskontroll av utvecklingsprojekt med 1:1 medel i regionstyrelsens internkontrollplan.
Revisionen överlämnar revisionsrapporten till regionstyrelsen för yttrande.
Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av
granskningens resultat. Svar önskas senast den 15 augusti 2020.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se
med kopia
till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com
För
Region Gotlands
revisorer,
För Region Gotlands revisorer,

Mats Ågren
Ordförande
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Sammanfattning
Revisorerna i Region Gotland har utifrån väsentlighet och risk funnit det relevant att
genomföra en granskning inom området regional utveckling och då göra en fördjupning
kring punkt 2 i det regionala utvecklingsansvaret, det vill säga Region Gotlands arbete
med att besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.
Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsens arbete med att besluta om
användningen av statliga medel för regionalt tillväxtarbete är ändamålsenligt och
genomförs med en god intern kontroll.
Efter genomförd granskning är den samlade revisionella bedömningen enligt följande:
Vi bedömer att regionstyrelsens arbete med att besluta om användningen av statliga
medel för regionalt tillväxtarbete inte är helt ändamålsenligt och att arbetet inte helt
genomförs med en tillräcklig intern kontroll.
Den samlade revisionella bedömningen baseras på de revisionsfrågor som formulerats i
granskningen som bland annat visar att de projekt som beviljas medel främjar målen i
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020, men att det finns utvecklingspotential kopplat till
information samt resultatuppföljning och intern kontroll.
Bedömningen har gjorts utifrån följande revisionsfrågor:
Revisionsfrågor

Kommentar

Ges potentiella stödsökande tydlig
information om hur medel söks och
hur projekt prioriteras och tilldelas
medel?

Delvis
Det finns en prioriteringsstrategi för hur
inkomna ansökningar ska hanteras. Vi
konstaterar dock att den information som
finns på hemsidan kan utvecklas för att
ytterligare tydliggöra för projektägare.

Har regionstyrelsen säkerställt en
tydlig process för beredning och
beslut om användningen av de
statliga medlen?

Ja
Det finns processbeskrivningar och
tillhörande dokumentation som tydliggör
handläggningsprocessen samt tydliggör
roll- och ansvarsfördelning. Det finns
även en tydlig ansvarsfördelning mellan
projektsamordnare och regionens
strateger.

Har regionstyrelsen säkerställt att
beviljade projekt har en inriktning som
främjar målen i det regionala
utvecklingsprogrammet?

Ja
Efter en granskning av regionens
projektportfölj kan vi konstatera att det
finns en spridning mellan inriktningar
bland de projekt som beviljats medel
2018 och 2019.
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Har regionstyrelsen säkerställt en
tillräcklig intern kontroll rörande att
projekten använder medlen på avsett
vis?

Delvis
Genom löpande rapportering från
projekten, i form av ansökan om
utbetalning och lägesrapport, så erhåller
regionen information om hur projekten
använder beviljade projektmedel. Vår
granskning av utvalda projekt visar att
dock att det finns brister i spårbarheten
av kontroller under ett projekts löptid.
Kontroller av regionala
utvecklingsprojekt ingår inte i
regionstyrelsens internkontrollplan.

Har regionstyrelsen säkerställt att det
görs en tillräcklig resultatuppföljning
av projekten?

Nej
Det genomförs inte någon samlad
resultatuppföljning, bortsett från den
årliga villkorsrapporteringen. Då detta inte
genomförs bedömer vi att det finns
svårigheter att veta om de medel som
satsats i regionala utvecklingsprojekt har
gett önskvärda effekter på den regionala
utvecklingen.Det genomförs dock
kontinuerliga erfarenhetsträffar flera
gånger per år, där Region Gotland bjuder
in projekten för uppföljning av projekten.

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till regionstyrelsen:
●

●
●

att årligen säkerställa att regionstyrelsen erhåller en sammanställning av
resultatredovisningar från samtliga avslutade projekt samt en utvärdering/analys av
den samlade projektstocken för att kunna dra lärdom av genomförda projekt
att öka transparensen rörande tillgängliga 1:1 medel genom en ökad och mer
tillgänglig information samt tydliga ansökningskriterier
att stärka den interna kontrollen inom området genom att inkludera stickprovskontroll
av utvecklingsprojekt med 1:1 medel i regionstyrelsens internkontrollplan.
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1.

Inledning

1.1 Bakgrund

Region Gotland har ett samlat regionalt utvecklingsansvar. Av 7 § i Förordning
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete framgår att den som har det regionala
utvecklingsansvaret ska:
1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi)
och samordna insatser för att genomföra strategin,
2. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och
3. följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala
tillväxtarbetet till regeringen.
Region Gotland beslutar årligen om statliga medel för regionalt tillväxtarbete i form av
såväl företagsstöd som utvecklingsprojekt, så kallade 1:1-medel. De statliga medlen ska
bidra till att förverkliga såväl den nationella som regionala tillväxtpolitiken, där den
regionala uttrycks i den regionala utvecklingsstrategin. För att medlen ska användas på
ett ändamålsenligt sätt förutsätts bland annat att stödsökande har kännedom om dem,
att medlem beviljas projekt som tydligt bidrar till regional utveckling samt att regionen
har kunskap om vilka resultat medlen omsätts till. Hur medlen används ska
återrapporteras till Näringsdepartementet. Därutöver behöver berednings- och
beslutsprocessen vad gäller medlens användning vara transparent och tydlig.
Revisorerna i Region Gotland har utifrån väsentlighet och risk hunnit det relevant att
genomföra en granskning inom området regional utveckling och då göra en fördjupning
kring punkt 2 i det regionala utvecklingsansvaret, det vill säga Region Gotlands arbete
med att besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.

1.2 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsens arbete med att besluta om
användningen av statliga medel för regionalt tillväxtarbete är ändamålsenligt och
genomförs med en god intern kontroll.
Granskningen omfattas av följande revisionsfrågor:






Ges potentiella stödsökande tydlig information om hur medel söks och hur projekt
prioriteras och tilldelas medel?
Har regionstyrelsen säkerställt en tydlig process för beredning och beslut om
användningen av de statliga medlen?
Har regionstyrelsen säkerställt att beviljade projekt har en inriktning som främjar
målen i det regionala utvecklingsprogrammet?
Har regionstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll rörande att projekten
använder medlen på avsett vis?
Har regionstyrelsen säkerställt att det görs en tillräcklig resultatuppföljning av
projekten?
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1.3 Revisionskriterier
●
●
●
●

Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken
Regional utvecklingsstrategi för Gotland (Regionalt utvecklingsprogram - RUP Vision Gotland 2025)
Interna styrande dokument för området regional utveckling

1.4 Avgränsning

Granskningen avgränsas enligt revisionsfrågorna och till regionstyrelsen. Ett urval av
projekt från 2018 och 2019 ingår i granskningen.

1.5 Metod

Granskningen har genomförts genom analys av relevanta styrande dokument, samt
genomgång av dokument som beskriver regionstyrelsens process och hantering av
statliga tillväxtmedel, som exempelvis:
●
●
●

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
Prioriteringsstrategi
Processbeskrivningar för ansökan, beslut och rekvisition

Intervjuer har genomförts med följande funktioner:
●
●

Projektsamordnare
Strateg

Intervjuade har givits möjlighet att sakgranska rapporten.
Två stycken identiska enkäter har skickats ut till projektägare/projektledare för samtliga,
vid tiden för granskningen, pågående projekt samt projekt som avslutades under år
2018. Vi har distribuerat en enkät till projektledare/projektägare som beviljats ordinarie
1:1-medel och enkät till projektledare/projektägare som beviljats medel genom Hållbara
Gotland-programmet.
Enkätens syfte var att undersöka respondenternas upplevelse av processen kring
projektmedel. Enkäten avseende ordinarie 1:1-medel skickades ut till 29 respondenter,
varav vi mottog sex autosvar. 15 svar har erhållits, vilket ger en svarsfrekvens på 52
procent (inkl. autosvar) eller 65 procent (exkl. autosvar). Enkäten avseende Hållbara
Gotland-programmet skickades ut till 13 respondenter, varav vi mottog ett autosvar. Nio
svar har erhållits, vilket ger en svarsfrekvens på 69 procent (inkl. autosvar) eller 75
procent (exkl. autosvar).
Enkätens avslutande avsnitt berörde hantering/behandling efter projektets avslut. De
projektägare vars projekt ännu inte avslutats gavs möjlighet att ange svarsalternativet
Vet ej. Med anledning av detta är det en större andel som har svarat vet ej vid detta
avsnitt än i de tidigare. Vid vår presentation av enkätresultaten i diagramform har vi i
samtliga delar valt att inte redogöra för svarsalternativet vet ej för att skapa en
jämförbarhet mellan de olika frågorna i enkäten. Samtliga svar redovisas dock i
tabellform i anslutning till aktuellt diagram.
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Efter en granskning av inkomna svar har vi valt att redovisa det sammanslagna
resultatet av de två enkäterna i ett diagram. Två respondenter har besvarat båda
enkäterna, men i övrigt har resterande respondenter endast besvarat en enkät.
Vidare har en projektgranskning genomförts av ett urval av de projekt som Region
Gotland har beviljat projektmedel. Inom ramen för granskningen valdes 3 projekt ut,
varav 1 avslutat och 2 pågående, för en fördjupad granskning där vi efterfrågat samtliga
registrerade projekthandlingar, från ansökan till slutrapport. Syftet med den fördjupade
projektgranskningen har varit att bedöma regionens följsamhet gentemot riktlinjer och
anvisningar vid hantering av projektmedel. Två av projekten som valdes ut har beviljats
medel via Hållbara Gotland-programmet och ett har beviljats medel via ordinarie 1:1medel.
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2. Iakttagelser och bedömningar
2.1 Regionens organisation kopplat till regional utveckling
Inledande iakttagelser rörande regionens organisation kopplat till regional utveckling.
Region Gotland bildades 2011 då Gotland kommun bytte namn till Region Gotland.
Sedan 1998 har man haft det regionala utvecklingsansvaret. Hantering av statliga 1:1
medel bereds inom avdelningen för regional utveckling som i sin tur ingår i
regionstyrelseförvaltningen. Avdelningen rapporterar till regionstyrelsen. Det finns femsex strateger samt projektsamordnare som är direkt kopplade till handläggning av 1:1medel, varav samtliga har egna expertområden.

2.2 Information om hur medel söks och vad som prioriteras
Revisionsfråga 1: Ges potentiella stödsökande tydlig information om hur medel söks och
hur projekt prioriteras och tilldelas medel?
2.2.1 Iakttagelser
Enligt förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete anges att det regionala
tillväxtarbetet ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan
aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
Av Region Gotlands hemsida framkommer att följande aktörer kan söka projektstöd:
statliga och kommunala myndigheter, lokala intressegrupper, samverkansbolag samt
ideella och ekonomiska föreningar. Det framgår även att enskilda företag och
privatpersoner inte kan söka projektstöd. På hemsidan finns bland annat information om
vem som kan söka projektstöd, vilka projekt som kan söka projektstöd, när stöd ska
sökas och hur stor summa, hur lång tid det tar att få beslut samt hur utbetalning sker.
Av Region Gotlands hemsida framkommer att projekt bedöms och prioriteras utifrån
överensstämmelse med det regionala utvecklingsprogrammet för Gotland Vision
Gotland 2025 och det regionala tillväxtprogrammet Tillväxtprogram för Gotland 20162020. Det framgår vid intervju att det i dagsläget pågår ett arbete med att ta fram en ny
regional utvecklingsstrategi. Regionen har även en prioriteringsstrategi för hur inkomna
ansökningar ska prioriteras. Strategin är enligt följande:
1. Ansökningar som avser medfinansiering till strukturfonderna och Interreg.
2. Ansökningar inom styrkeområden i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020;
besöksnäring samt mat- och livsmedelnäringarna
3. Ansökningar inom utvecklingsområden i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020;
attraktionskraft, företagsklimat, företagsfrämjande och nyindustrialisering,
kompetensförsörjning, bostadsförsörjning samt kommunikationer
4. Ansökningar som bygger vidare på tidigare och/eller stödjer pågående satsningar.
När det gäller informationsinsatser så framkommer vid intervju att Region Gotland, i
relativt låg utsträckning, arbetar med detta kopplat till 1:1-medel. Region Gotland
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informerar emellertid allmänheten tillsammans med Länsstyrelsen och LEADER om vad
för olika slags finansieringsmöjligheter finns på Gotland.
Av hemsidan framgår att den aktör som önskar ansöka om medel för utvecklingsprojekt
ska ta kontakt med regionens strateger för dialog och diskussion om sin idé och projekt.
Detta ska göras innan en projektansökan skickas in. I övrigt uppges det finnas
information på hemsidan och det framkommer att de aktörer som brukar ansöka om
medel upplevs ha en god kunskap om hur ansökningsprocessen går till och vilken typ
av projekt som kan beviljas medel.
Från och med januari 2019 genomförs samtliga ansökningar digitalt via Min ansökan,
vid intervjuer framkommer att antalet frågor från aktörer har minskat i och med denna
övergång. När det gäller hållbarhetsfrågorna uppges dock detta vara ett
utvecklingsområde eftersom projektsamordnare och strateger ofta behöver efterfråga
kompletteringar med mer information.
För att få en inblick i hur representanter för projekt som beviljats medel upplever
processen med 1:1 medel skickades en enkätundersökning ut till
projektägare/projektledare. Av följande diagram presenteras resultatet på enkätfrågorna
kopplat till information, ansökan och prioriteringar.
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I tabellen nedan redovisas samtliga inkomna svar, inkl. vet ej.

I vilken utsträckning instämmer du
i följande påståenden:

Instämmer helt

Till stor del

Till viss del

Inte alls

Vet ej

Antal

Det var tydligt hur
projektansökningar prioriteras

1 st

6 st

8 st

4 st

5 st

24 st

Det var enkelt att upprätta en
projektansökan

2 st

10 st

7 st

2 st

3 st

24 st

Information om hur projektmedel
söks var lättillgänglig

2 st

10 st

6 st

2 st

4 st

24 st

Av enkätundersökningen framgår att en majoritet av respondenterna instämmer i hög
grad till våra påståenden avseende lättillgänglig information och upprättande av
projektansökan. När det gäller prioriteringsordningen av projektansökningar är det fler
respondenter som uttrycker en osäkerhet. Det är ett stort antal som endast instämmer
till viss del rörande våra påståenden vilket kan tyda på att information om projektmedel
och om regionens prioriteringar inte nödvändigtvis är helt lättillgänglig, vilket även går att
urskilja i följande fritextsvar:
“Det är en väldigt hög beviljandegrad. Viktigt att det blir en större konkurrens och bättre projekt
framöver där fler aktörer är med. Tripel helix.” - Hållbara Gotland-projekt
“Vi har fått föredömlig hjälp när vi kontaktat projektansvariga på RG och TVV men tillgång på
information om att göra ansökningar, ansökningstexter, budget och kriterier har varit snåriga och
detaljstyrda (...).” - Hållbara Gotland-projekt
“Tack vare personliga möten med anställd på Region Gotland som ansvarade för information om
projektmedlen så fick jag bra information, men hade svårt att hitta det själv på nätet.(...)” Ordinarie 1:1-medel

2.2.2 Bedömning
Vi bedömer att stödsökande delvis ges tydlig information om hur medel söks och hur
projekt prioriteras och tilldelas medel.
Det finns en prioriteringsstrategi för hur inkomna ansökningar ska hanteras. Vi
konstaterar dock att den information som finns på hemsidan kan utvecklas för att
ytterligare tydliggöra för projektägare.
Resultatet från enkätundersökningen visar att regionen fortsatt har utvecklingsmöjligheter när det gäller tydlighet i prioriteringarna, tillgång till information och enklare
ansökningsprocesser.
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2.3 Process för beredning och beslut
Revisionsfråga 2: Har regionstyrelsen säkerställt en tydlig process för beredning och
beslut om användningen av de statliga medlen?
2.3.1 Iakttagelser
Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken framgår att de utgifter som är bidragsberättigade är utgifter för
anställning av personal och övriga utgifter för att starta, genomföra och avsluta projekt.
Av förordningen anges att bidrag för ett projekt inte får utgöra driftstöd.
Det är inom avdelningen för regional utveckling som tillväxtenheten finns, det vill säga
den enhet som handlägger och bereder inkomna ansökningar. Inom tillväxtenheten är
det främst en projektsamordnare och cirka fem strateger som är direkt knutna till 1:1medel som handlägger och bereder dessa. Av intervjuer framkommer att strategerna
inte själva ska vara regionala utvecklingsaktörer utan att dess ansvar istället bygger på
tre ben; kunskap (vilket innefattar uppföljning och strategi), mötesplatser (vilket
innefattar att engagera och öka kunskapen hos aktörer) samt finansiering av projekt.
Det finns processbeskrivningar för hur beredning och beslut om ansökan om 1:1-medel
ska hanteras. Processbeskrivningarna är i form av flödesscheman där processen kan
följas och där ansvar och roller tydliggörs. Det är projektsamordnaren som tar emot
ansökan, efter det att projektägaren haft dialog med någon av Region Gotlands
strateger som givit ansökan och tillhörande projektidé klartecken. Projektsamordnaren
registrerar ansökan i Nyps samt diarieför i regionens ärendehanteringssystem och
skapar en aktmapp. Som ett led i detta genomför även projektsamordnaren en
kvalitetssäkring där formalia och budget granskas. Vid intervjuer framkommer att detta
ses som en form av rimlighetsbedömning, det vill säga exempelvis huruvida angiven
budget överensstämmer med de aktiviteter som planeras i den inkomna ansökan.
Regionen har även en checklista (daterad 2020-01-22) som ska användas vid
handläggning av inkomna ärenden, detta görs av ansvarig strateg. Checklistan
innehåller följande kontrollmoment:
●
●
●
●
●
●

Allmänna uppgifter
Formella krav
Projektekonomi
Projektkvalitet
Grunder för prioritering
Övrigt

När det gäller de medel som har fördelats genom Hållbara Gotland-programmet så
genomförs ansökningar och rekvisitioner till Tillväxtverket, detta innebär att det inte
endast är Region Gotlands egna ansökningsblanketter och processer som används.
Hållbara Gotland är ett regionalpolitiskt program som startade 2016 och innebar att
regionen fick 100 miljoner kronor över en fyraårsperiod som ersättning för förlorade
arbeten inom kalkindustrin. Dessa medel tillfördes de ordinarie 1:1-medlen för regionala
tillväxtåtgärder som Region Gotland förfogar över.
För att ett projekt ska kunna erhålla 100 procent finansiering med 1:1-medel genom
Hållbara Gotland-programmet så fick Tillväxtverket även handha 50 procent av medlen.
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Detta innebär att projektansökningar gick till både Region Gotland och Tillväxtverket för
samma projekt och att vardera organisation sedan kunde betala ut 50 procent. I och
med detta så finns det en viss skillnad i beredning när det gäller ordinarie medel och
medel via Hållbara Gotland-programmet.
Vid intervjuer framgår att strategerna arbetar mycket tillsammans. En gång i kvartalet
genomförs projekthandläggningsforum där man tillsammans bl a diskuterar inkomna
ansökningar.
När det gäller beslut om de statliga medlen så har Region Gotland fyra beslutssteg
beroende på hur stor summa som beviljas. Regionala utvecklingsdirektören har
delegation på beslut upp till 500 000 kronor, regiondirektören har delegation på beslut
upp till 1 000 000 kronor, regionstyrelsens arbetsutskott har delegation på beslut upp till
2 000 000 kronor och vid summor över detta belopp ska beslut fattas av regionstyrelsen.
Vid intervjuer framkommer att regionstyrelsens arbetsutskott är aktiva och att nästan
samtliga beslut går via utskottet. Det betonas att det är en aktiv politik och att
jävssituationer kontinuerligt undersöks.
För att få information om hur projektägare/projektledare upplever processen för
beredning och beslut så inkluderades detta frågeområde i enkätundersökningen.
Resultatet presenteras i diagrammet nedan.
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I tabellen nedan presenteras samtliga inkomna svar, inkl. vet ej.

I vilken utsträckning instämmer du i
följande påståenden:

Instämmer helt

Till stor del

Till viss del

Inte alls

Vet ej

Antal

Beslutet om projektansökan var
tydligt kommunicerat

9 st

9 st

2 st

1 st

3 st

24 st

Beslutet om projektansökan var
tydligt motiverat

8 st

9 st

3 st

1 st

3 st

24 st

Det var tydligt hur beslutet om
ansökan fattades

6 st

7 st

6 st

1 st

4 st

24 st

Det var tydligt hur ansökan bereddes
inför beslut

2 st

9 st

7 st

2 st

4 st

24 st

Av enkätundersökningen framgår att en majoritet av respondenterna i hög grad
instämmer i våra påståenden, främst gällande om beslutet var tydligt kommunicerat och
motiverat. Det finns en större variation när det gäller tydligheten i hur ansökan bereds
och hur beslutet fattades. Bland annat inkom fritextsvar rörande ovanstående
enkätfrågor. De kommentarer som Region Gotland lämnat rörande fritextsvaren i
samband med sakavstämningen redovisas i anslutning till lämnat enkätsvar nedan.
“Jag upplever att beslut om projektmedel ofta är godtyckligt från Region Gotland. Det kan också
tyckas märkligt att tjänstemän inom regionen kan ansöka om projektmedel som sedan godkänns
av närmaste chef.” - Ordinarie 1:1-medel

Region Gotlands kommentar: “Det låter som om tjänstemän privat kan ansöka om
projektmedel. Om Region Gotland själva driver projekt beror det på att ett behov har
uppstått och ingen utomstående aktör har möjlighet att driva projektet. Närmaste chef
kan aldrig godkänna projekt. Det är utvecklingsdirektör, regiondirektör eller
regionstyrelsen som fattar beslut.”
“(...) Den medfinansiering som vi sökte låg under den nivå som delegerats till regiondirektören för
beslut, men ändå skulle beslut fattas i RS. Det var förvirrande.” - Ordinarie 1:1-medel

Region Gotlands kommentar: “Att ha delegation betyder inte att man nyttjar
delegationen. Det kan finnas andra bevekelsegrunder som gör att man tar upp beslutet
till Regionstyrelsen. Ju fler beslut som tas i Regionstyrelsen desto större inblick får
politikerna i projektverksamheten.”
2.3.2 Bedömning
Vi bedömer att regionstyrelsen har säkerställt en tydlig process för beredning och beslut
om användningen av de statliga medlen.
Det finns processbeskrivningar och tillhörande dokumentation som tydliggör
handläggningsprocessen samt tydliggör roll- och ansvarsfördelning, vilket är något vi ser
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som positivt. Vid intervju framkommer också att det finns en tydlig ansvarsfördelning
mellan projektsamordnare och strateger.
Respondenterna i enkätundersökningen uppger att erhållet beslut om projektstöd var
tydligt motiverat och kommunicerat. Det finns däremot en större variation när det gäller
tydligheten inför ett beslut, här finns således utvecklingsmöjligheter för Region Gotland.
Revisionsfråga 3: Har regionstyrelsen säkerställt att beviljade projekt har en inriktning
som främjar målen i det regionala utvecklingsprogrammet?
2.3.3 Iakttagelser
Av Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 återfinns de utvecklings- och styrkeområden
som ligger till grund för de utvecklingsprojekt som tilldelas 1:1-medel. Det är projekt som
kopplar an programmets två styrkeområden som främst prioriteras. Utvecklings- och
styrkeområden presenteras vidare i avsnitt 2.2.1.
Vid intervju framkommer att det finns få aktörer på Gotland som har möjlighet att driva
stora projekt. Eftersom projektmedel betalas ut i efterhand krävs det att aktörerna själva
har tillräckligt mycket medel för att kunna driva och inledningsvis finansiera projekten.
Vid en sammanställning av de projekt som beviljats medel under år 2018 och 2019
framgår att det finns en spridning mellan regionens prioriterade utvecklings- och
styrkeområden. Detsamma gäller vid en granskning av pågående projekt. I de
kommande två diagrammen redovisas de projekt som beviljats under år 2018 och 2019
och dess koppling till det regionala utvecklingsarbetet.

År 2018 beviljades stödmedel om 12 437 762 kronor. De tre inriktningar som beviljats de
största summorna medel är kommunikation, besöksnäring och mat- och livsmedel.
Under år 2018 beviljades 12 projekt inom nio olika organisationer. Vi kan således även
konstatera att det finns en spridning av projektägare.
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År 2019 beviljades stödmedel om 32 115 315 kronor. De tre inriktningar som beviljats de
största summorna medel är företagande och nyindustrialisering, mat- och livsmedel och
kommunikation. År 2019 beviljades 21 projekt inom 12 olika organisationer. Vi kan
konstatera att Region Gotland är projektägare till sex av dessa projekt.
De projekt som vi studerat närmare i vår projektgranskning bedriver sin verksamhet
inom följande utvecklings- och styrkeområden i Tillväxtprogrammet; Mat- och livsmedel
(ett projekt) och Företagsfrämjande och nyindustrialisering (två projekt). Vid vår
projektgranskning framgår att projekten och dess dokumentation i allt väsentligt
överensstämmer med det målområde inom Tillväxtprogrammet som projektet enligt
ansökan och beslut ska verka inom.
2.3.4 Bedömning
Vi bedömer att regionstyrelsen har säkerställt att beviljade projekt har en inriktning som
främjar målen i det regionala utvecklingsprogrammet.
Efter en granskning av Region Gotlands projektportfölj kan vi konstatera att det finns en
spridning mellan inriktningar bland de projekt som beviljats medel 2018 och 2019. Vi
kan konstatera att de två inriktningarna mat- och livsmedel samt kommunikation har
varit två av de inriktningar dit relativt mycket projektmedel allokerats, under de senaste
två åren, vilket korrelerar med Tillväxtprogrammet 2016-2020.
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2.4 Intern kontroll
Revisionsfråga 4: Har regionstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll rörande att
projekten använder medlen på avsett vis?
2.4.1 Iakttagelser
Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken anges att beslutsfattaren, dvs. regionen, ska utöva tillsyn över att bidrag
utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor.
Av Region Gotlands allmänna villkor för stöd till projekt (daterad 2018-02-01) anges att
utbetalning av stöd sker i efterhand efter att projektet har lämnat in en redovisning av de
faktiska kostnaderna för projektet. Det anges även att ansökan om utbetalning ska
omfatta minst en och högst sex kalendermånaders stödberättigande kostnader eller
vara i enlighet med beslutad utbetalningsplan. Region Gotland har även en
processbeskrivning kopplat till handläggning av inkommen rekvisition/slutrapport, dvs.
en beskrivning av de olika stegen i handläggningen. Av beskrivningen framgår att
granskning ska göras av ekonomiskt underlag avseende både kostnader och
finansiering samt huruvida rekvisitionsblanketten är korrekt ifylld. Det framkommer även
att projektsamordnaren under denna granskning kan ha dialog med aktuell strateg, med
andra finansiärer, inom organisationen samt begära in kompletteringar. När det gäller de
lägesrapporter som lämnas in till Region Gotland så uppges det inte alltid vara tillräcklig
information som lämnas. Av de större projekten kräver regionen större och mer utförliga
rapporteringar. Det framgår att uppföljning och kontroll av projekt ska genomföras hos
samtliga aktörer och att det inte görs någon skillnad mellan externa och interna projekt.
Vid intervjuer framkommer att det sker en löpande kontroll av de projekt som beviljats
medel. En central del uppges vara granskning av fakturor som inkommer men utöver
detta så sker även kontinuerliga avstämningar med projekten. Avstämningarna varierar
beroende på projektets löptid och storlek men kan innefatta både telefonavstämningar
och fysiska träffar. Det framgår vid intervjuer att regionens strateger har en dialog
avseende kontroll av projekt men att det inte sker någon form av andrahandskontroll av
fattade beslut och bedömningar. I anknytning till Hållbara Gotland-programmet så
påbörjades även erfarenhetsträffar för samtliga projekt. Projekten blir kallade till dessa
träffar två gånger om året och syftet med dessa är att uppmuntra till dialog och samtal
mellan olika projekt.
I regionstyrelsens internkontrollplan för 2019 anges som en process
“Företagsansökningar”, där stickprov ska göras en gång per år bland alla
projektansökningar. De statliga tillväxtmedlen används till såväl företagsstöd som till
regionala utvecklingsprojekt, och styrs av olika förordningar och regelverk.
Internkontrollplanen innehöll för 2019 inte kontroller avseende regionala
utvecklingsprojekt, vilket är i fokus för denna granskning.
För att undersöka projektägarnas/projektledarnas uppfattning om Region Gotlands
kontrollinsatser inkluderades frågor om detta i enkäten. I diagrammet nedan presenteras
enkätresultaten.
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I tabellen nedan presenteras samtliga inkomna svar, inkl. vet ej.
I vilken utsträckning instämmer du i
följande påståenden:

Instämmer helt

Till stor del

Till viss del

Inte alls

Vet ej

Antal

Det är/var enkelt att rekvirera medel

5 st

7 st

7 st

3 st

2 st

24 st

Det är/var enkelt fylla i lägesrapport

3 st

12 st

5 st

2 st

2 st

24 st

Regionens kontakter med projektet
är till nytta för projektets framfart

5 st

5 st

9 st

3 st

2 st

24 st

Under projektets löptid har
regionens kontroll av projektets
progress varit tillräcklig

9 st

9 st

3 st

0 st

3 st

24 st

Under projektets löptid har
regionens kontroll av projektets
ekonomi varit tillräcklig

10 st

9 st

2 st

0 st

3 st

24 st

Av enkätundersökningens resultat går att konstatera att respondenterna i hög grad
instämmer till våra påståenden om Region Gotlands kontroll av projektets progress och
ekonomi varit tillräcklig. När det gäller övriga påståenden återfinns en större variation
bland svaren. Av enkätens fritextsvar framkommer följande:
“Uppföljningen från Regionens sida är bra. Däremot tar Tillväxtverkets ekonomiska uppföljningar
absurt mycket tid. (...) Regionens kommunikation har varit rakt igenom bra och föredömlig.” Hållbara Gotland-projekt
“Det var enkelt att rekvirera medel när jag fick stöd av regionens handläggare.” - Ordinarie 1:1medel
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“Processen för att kontrollera ekonomin har varit olika från olika projekt. Modellen att skriva ut
alla fakturor och betalningsunderlag för att sedan skanna in dessa och skicka till regionen är inte
på något sätt hållbar. På senare tid har man dock granskat ekonomin genom att gå igenom
huvudbok och begärt ut stickprover från projektet. Detta är såklart mycket positivt.” - Ordinarie
1:1-medel
“Minimera administrationen till fördel för projektets huvudsakliga aktiviteter. För mycket tid går åt
till att förstå och fylla i uppgifter på rätt ställe. För mycket detaljstyrning och inflexibilitet i hur de
tilldelade medlen kan användas inom projektet. Saker och ting händer i ett projekt.(...)” Ordinarie 1:1-medel

Genomförd projektgranskning innefattade två projekt som tilldelats medel via Hållbara
Gotland. I dessa projekt är det Tillväxtverket som sköter merparten av kommunikationen
och det är även via Tillväxtverkets blanketter som ansökningar, rekvireringar etc. görs.
Vi kan urskilja en diskrepans kring utförligheten i dessa rapporteringar, det finns en
variation kopplat till det underlag och de projekthandlingar som finns för respektive
projekt. Vi noterar att dialog förs mellan Tillväxtverket och Region Gotland rörande de
projektansökningar och ansökningar om utbetalningar som projekten lämnar in.
Genomförd projektgranskning, av de tre projekten, visar att regionen delvis har fått in
löpande rapportering i form av lägesrapporter och ansökan om utbetalning från
projektägare. I vissa av projekten kan vi identifiera att regionen noggrant har följt upp,
kontrollerat och ifrågasatt den rapportering som inkommit.
När det gäller det projekt som tilldelats ordinarie 1:1-medel så konstaterar vi att den
dokumentation som vi tagit del av är knapphändig, både avseende information från
projektet samt dokumenterad dialog mellan regionen och projektet, och inte är i linje
med regionens processbeskrivningar. Projektet är dock inte ett vanligt 1:1-projekt utan
ett s.k. kapitaliseringsprojekt. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 11:e paragrafen lyder ”Bidraget
ska betalas ut i efterhand efter redovisning av de faktiska utgifterna för projektet.
Inbetalningar till riskkapitalfonder, lånefonder och garantifonder ska anses utgöra
faktiskt betalda utgifter.” Därför kan inte projektet i fråga jämställas med ett ”vanligt”
projekt. Det är alltså ingen förskottsutbetalning som har skett utan en kapitalisering av
en fond. Det står fonden fritt att använda medlen till de satsningar som fonden anser
prioriterade. Efter att medlen är fördelade av fonden inkommer en rapport till Region
Gotland som beskriver insatserna. Gotlands Filmfond, som ägs av Region Gotland,
regleras av såväl bolagsordning som ägardirektiv för sin verksamhet och därför menar
Region Gotland att det finns ett mindre behov av underlag i ansökan.
2.4.2 Bedömning
Vi bedömer att regionstyrelsen delvis har säkerställt en tillräcklig intern kontroll rörande
att projekten använder medlen på avsett vis.
Genom löpande rapportering från projekten, i form av ansökan om utbetalning och
lägesrapport, så erhåller Region Gotland information om hur projekten använder
beviljade projektmedel. Vår granskning av utvalda projekt visar att dock att det finns
vissa brister i spårbarheten av kontroller under ett projekts löptid. Vi har vidare funnit att
regionstyrelsens internkontrollplan saknar kontrollmoment rörande 1:1-medel till
regionala utvecklingsprojekt.
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2.5 Resultatuppföljning
Revisionsfråga 5: Har regionstyrelsen säkerställt att det görs en tillräcklig
resultatuppföljning av projekten?
2.5.1 Iakttagelser
Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken anges att beslutsfattaren, utöver att utöva tillsyn, även ska svara för en
årlig uppföljning av ärendet.
I Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 ingår ett avsnitt om uppföljning och lärande. Av
programmet framgår att Region Gotland ska organisera den regionala tillväxtpolitikens
genomförande så att resultat från olika insatser leder till långsiktiga och positiva effekter.
Det framgår även att det finns en ambition att uppföljning och utvärdering av
genomförda insatser ska bidra till både ett ökat lärande samt en utveckling av
tillväxtpolitiken. För att säkerställa detta ska tillväxtprogrammet årligen följas upp och
kvalitetssäkras gentemot uppsatta mål. Uppföljningen anges ha tre övergripande syften:
●
●
●

Konkret identifiera och mäta resultatet av insatserna.
Beskriva konkreta effekter och/eller resultat av såväl projekt som andra inom
programmet genomförda tillväxtfrämjande insatser.
Omfatta såväl organisation som struktur för det praktiska genomförandet av de
tillväxtfrämjande arbetet (projekt, aktiviteter m.m).

Av Region Gotlands redovisning av genomförandet av det regionala tillväxtarbetet 2018
framgår att det har funnits utmaningar när det gäller Hållbara Gotland-programmet och
processen Tillväxtverket och regionen emellan. Det anges att en utmaning har varit att
hitta roller, ansvar och processer mellan den nationella myndigheten och den regionalt
utvecklingsansvariga aktören. Det betonas även som centralt att planera för hur
projektens resultat kan tillvaratas på längre sikt.
Det framgår vid intervjuer att Region Gotlands fokus har förflyttats från att det endast
ska röra sig om bra projekt till att det nu fokuseras mer på projektens resultat. Det
framgår att det pågår ett aktivt arbete med resultat och lärande, men att det är
tidskrävande. Enligt intervju har Region Gotland ett uppdrag att ta fram en
handlingsplan för resultatförankring när det gäller uppföljning och utvärdering av projekt.
När det gäller samlade analyser och utvärderingar av 1:1-medel så görs detta i den
villkorsrapport som årligen skickas till Näringsdepartementet. I övrigt så redovisas som
regel inte avslutade projekt för regionstyrelsen, men det framkommer att samtliga
slutrapporter finns tillgängliga för de förtroendevalda. Region Gotlands
projektsamordnare har löpande informationsärenden på regionstyrelsens arbetsutskott
där den aktuella projektportföljen gås igenom. Vid dessa tillfällen lämnas även
information om hur det ser ut framöver rörande 1:1-medel.
I diagrammet nedan presenteras resultatet från enkätundersökningen kopplat till
resultatuppföljning efter projektets slut. När det gäller frågan om det är/var enkelt att
upprätta slutrapport var det många respondenter som valde svarsalternativet Vet ej.
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Som tidigare nämnts så finns dessa svar inte redovisade i diagrammet nedan, utan här
presenteras endast de övriga svarsalternativen.

I tabellen nedan presenteras samtliga inkomna svar, inkl. vet ej.
I vilken utsträckning instämmer du i
följande påståenden:

Instämmer helt

Till stor del

Till viss del

Inte alls

Vet ej

Antal

Regionen är/var intresserad av
projektets ekonomiska utfall

7 st

12 st

3 st

1 st

1 st

24 st

Regionen är/var intresserad av
projektets resultat

7 st

10 st

4 st

1 st

2 st

24 st

Det är/var enkelt att upprätta
slutrapport

1 st

6 st

2 st

0 st

15 st

24 st

Av resultatet går att konstatera att en majoritet av respondenterna instämmer helt eller
till stor del i våra påståenden kopplat till projektets slut. Av enkätens fritextsvar
framkommer följande kommentarer:
“(...) Regionen har nu ett stort intresse för vad som sker i projektet så dom kommer tveklöst vara
intresserade av projektets resultat och ekonomiska utfall.” - Hållbara Gotland-projekt
“Jag upplever att regionen har varit intresserad av att nödvändig dokumentation skall finnas på
plats. Punkt.” - Ordinarie 1:1-medel

2.5.2 Bedömning
Vi bedömer att regionstyrelsen inte har säkerställt att det görs en tillräcklig
resultatuppföljning av projekten.
Vi kan konstatera att det inte genomförs någon samlad resultatuppföljning, bortsett från
den villkorsrapportering som årligen skickas till Näringslivsdepartementet. Då det inte
genomförs någon samlad uppföljning bedömer vi att det finns svårigheter att veta om de
medel som satsats i regionala utvecklingsprojekt har gett önskvärda effekter på den
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regionala utvecklingen. Det framgår att det finns en ambition inom Region Gotland att i
större utsträckning fokusera på lärandet och på vad som ska göras när projekten är slut,
detta ser vi som positivt. För att kunna dra lärdomar från genomförda projekt
rekommenderar vi att regionstyrelsen årligen erhåller en sammanställning över
resultatredovisningar från samtliga avslutade projekt.
Av enkätresultatet framgår att en majoritet av respondenterna instämmer i våra
påståenden kopplat till resultatuppföljning, dvs. att Region Gotland är intresserade av
både projektets resultat och ekonomiska utfall.
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3. Revisionell bedömning
Efter genomförd granskning är den samlade revisionella bedömningen enligt följande:
Vi bedömer att regionstyrelsens arbete med att besluta om användningen av statliga
medel för regionalt tillväxtarbete inte är helt ändamålsenligt och att arbetet inte helt
genomförs med en tillräcklig intern kontroll.
Den samlade revisionella bedömningen baseras på de revisionsfrågor som formulerats i
granskningen som bland annat visar att de projekt som beviljas medel främjar målen i
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020, men att det finns utvecklingspotential kopplat till
information samt resultatuppföljning och intern kontroll.

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi regionstyrelsen:
●

●
●

att årligen säkerställa att regionstyrelsen erhåller en sammanställning av
resultatredovisningar från samtliga avslutade projekt samt en utvärdering/analys av
den samlade projektstocken för att kunna dra lärdom av genomförda projekt
att öka transparensen rörande tillgängliga 1:1 medel genom en ökad och mer
tillgänglig information samt tydliga ansökningskriterier
att stärka den interna kontrollen inom området genom att inkludera stickprovskontroll
av regionala utvecklingsprojekt finansierade av 1:1 medel i regionstyrelsens
internkontrollplan

22

4. Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfrågor

Kommentar

Ges potentiella stödsökande tydlig
information om hur medel söks och
hur projekt prioriteras och tilldelas
medel?

Delvis
Det finns en prioriteringsstrategi för hur
inkomna ansökningar ska hanteras. Vi
konstaterar dock att den information som
finns på hemsidan kan utvecklas för att
ytterligare tydliggöra för projektägare.

Har regionstyrelsen säkerställt en
tydlig process för beredning och
beslut om användningen av de
statliga medlen?

Ja
Det finns processbeskrivningar och
tillhörande dokumentation som tydliggör
handläggningsprocessen samt tydliggör
roll- och ansvarsfördelning. Det finns
även en tydlig ansvarsfördelning mellan
projektsamordnare och regionens
strateger.

Har regionstyrelsen säkerställt att
beviljade projekt har en inriktning som
främjar målen i det regionala
utvecklingsprogrammet?

Ja
Efter en granskning av regionens
projektportfölj kan vi konstatera att det
finns en spridning mellan inriktningar
bland de projekt som beviljats medel
2018 och 2019.

Har regionstyrelsen säkerställt en
tillräcklig intern kontroll rörande att
projekten använder medlen på avsett
vis?

Delvis
Genom löpande rapportering från
projekten, i form av ansökan om
utbetalning och lägesrapport, så erhåller
regionen information om hur projekten
använder beviljade projektmedel. Vår
granskning av utvalda projekt visar att
dock att det finns brister i spårbarheten
av kontroller under ett projekts löptid.
Kontroller av regionala utvecklingsprojekt
ingår inte i regionstyrelsens
internkontrollplan.

Har regionstyrelsen säkerställt att det
görs en tillräcklig resultatuppföljning
av projekten?

Nej
Det genomförs inte någon samlad
resultatuppföljning, bortsett från den
årliga villkorsrapporteringen. Då detta inte
genomförs bedömer vi att det finns
svårigheter att veta om de medel som
satsats i regionala utvecklingsprojekt har
gett önskvärda effekter på den regionala
utvecklingen.Det genomförs dock
kontinuerliga erfarenhetsträffar flera
gånger per år, där Region Gotland bjuder
in projekten för uppföljning av projekten.
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2020-03-24

Carin Hultgren

Henrik Fagerlind

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC)
på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland enligt de villkor och under de
förutsättningar som framgår av projektplan från den 19 november 2019. PwC ansvarar inte utan
särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 197

Revisionsrapport. Granskning av hur statliga
tillväxtmedel används i det regionala
tillväxtarbetet

RS 2020/649

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Svaret på revisionsrapporten godkänns.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC, genomfört
en granskning av hur statliga tillväxtmedel används i det regionala tillväxtarbetet.
Efter genomförd granskning gör revisorerna den sammanfattande bedömningen att
”regionstyrelsens arbete med att besluta om användningen av statliga medel för
regionalt tillväxtarbete inte är helt ändamålsenligt och att arbetet inte helt genomförs
med en tillräcklig intern kontroll.”
Förvaltningen anser att utlåtande ”regionstyrelsens arbete med att besluta om
användningen av statliga medel för regionalt tillväxtarbete inte är helt ändamålsenligt” är alltför skarpt i förhållande till vad som framkommer av revisionsrapporten.
Det finns förstås utvecklingsmöjligheter och ett kontinuerligt förbättringsarbete
pågår.
När det gäller frågan om regionstyrelsens internkontrollplan så finns en internkontrollpunkt för 1:1-medel avseende företagsstöd men inte när det gäller projektmedel. Förvaltningen föreslår därför att från och med 2021 så ska ett kontrollmoment avseende användningen av 1:1 medel för projektstöd inkluderas i regionstyrelsens internkontrollplan.
Generellt kan nämnas att från och med juni 2020 har ett stort arbete startat (inom
projektet ”Vägar till hållbar utveckling”) som syftar till att utveckla Region Gotlands
arbete med de statliga tillväxtmedlen. Det handlar till stor del om att säkerställa
hållbarhetskriterierna i projekthanteringen men även att se över interna rutiner,
information, checklistor och kriterier för att bevilja projektmedel.
Förvaltningen har deltagit i granskningen och bistått med underlagsmaterial och
faktakontroll.
Förvaltningen anser att utlåtande ”regionstyrelsens arbete med att besluta om
användningen av statliga medel för regionalt tillväxtarbete inte är helt ändamålsenligt” är alltför skarpt i förhållande till vad som framkommer av revisionsrapporten.
Det finns förstås utvecklingsmöjligheter och ett kontinuerligt förbättringsarbete
pågår. Nedan beskrivs de olika punkterna var för sig.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 197 forts
RS 2020/649

När det gäller punkt 1 om regionstyrelsens insyn och kunskap om arbetet så har
förvaltningen från 2020 en ny rutin som innebär att 1egionstyrelsens regionala
utvecklingsutskott får en samlad redovisning över projektstocken när det gäller 1:1
medlen med avseende på anslagets utnyttjande samt när det gäller graden av
bemyndigandeutnyttjandet. Regionstyrelsen får även årligen en samlad information
om projekten mot slutet av året från och med 2019. Vidare får regionstyrelsen
information årligen på våren om den samlade rapporteringen av villkorsbrevet som
Region Gotland skickar in till Näringsdepartementet.
Inom förvaltningen pågår även för närvarande ett utvecklingsarbete med hur resultat
ska kunna förankras och tas tillvara på ett bättre och mer strukturerat sätt samt hur
detta lärande ska bidra till vilka projekt som beviljas medel i framtiden.
När det gäller punkt 2 om tillgänglig och tydlig information så pågår ett kontinuerligt
förbättringsarbete. Information om de tillgängliga medlen och ansökningskriterier
finns redovisat på Region Gotlands hemsida, men kan förstås utvecklas.
När det gäller punkt 3 om regionstyrelsens internkontrollplan så finns en
internkontrollpunkt för 1:1-medel avseende företagsstöd men inte när det gäller
projektmedel. Förvaltningen föreslår därför att från och med 2021 så ska ett
kontrollmoment avseende användningen av 1:1 medel för projektstöd inkluderas i
regionstyrelsens internkontrollplan.
Generellt kan nämnas att från och med juni 2020 har ett stort arbete startat (inom
projektet ”Vägar till hållbar utveckling”) som syftar till att utveckla Region Gotlands
arbete med de statliga tillväxtmedlen. Det handlar till stor del om att säkerställa
hållbarhetskriterierna i projekthanteringen men även att se över interna rutiner,
checklistor och kriterier för att bevilja projektmedel.
Beslutsunderlag

Regionens revisorer 2020-03-24
Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-06
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/1194
3 augusti 2020

Anna Adler

Regionstyrelsen

Ansökan om kommunal subvention för att driva
trygghetsboende
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner att subvention om 635 000 kr utbetalas till Adjutanten
2 AB avseende trygghetsboendet på Greta Arvidssons gata 6-8 i Visby, i enlighet
med tidigare fastställt regelverk för ändamålet.
 Regionstyrelsen godkänner att medel anvisas ur regionstyrelseförvaltningens
budgetram för 2020.


Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2014 (RS§252) att stödja uppförandet av ett
trygghetsboende som pilotprojekt inom fastigheten Visby Adjutanten 2.
Regionstyrelseförvaltningen (då ledningskontoret) fick samtidigt i uppdrag att
utarbeta ett regelverk för trygghetsboenden.
Regionfullmäktige beslutade 2017-03-27 (RF§35) att sälja fastigheten Visby
Adjutanten 2 till företaget Adjutanten 2 AB för att möjliggöra för företaget att på
fastigheten uppföra ett trygghetsboende.
Regionfullmäktige beslutade 2017-06-19 (RF§91) att godkänna och fastställa det av
regionstyrelseförvaltningen framarbetade förslaget för stöd till trygghetsboende och
gav samtidigt regionstyrelsen i uppdrag att svara för uppgiften att besluta i ärenden
om ansökan om stöd enligt detta regelverk.
Regionstyrelsen beslutade 2019-10-23 §288 att godkänna motsvarande subvention
avseende 2019. I samma beslut fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda
framtida former för hantering och finansiering av subventioner i enlighet med
regelverket och återkomma med förslag till budgetberedningen inför 2021. Ett
förslag finns framtaget och kommer att behandlas i ärende nr 2020/7.
Ärendebeskrivning

Med stöd i det antagna regelverket har fastighetsägaren Adjutanten 2 AB inkommit
med ansökan om subvention för trygghetsboendet på Greta Arvidssons gata 6-8 i
Visby.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1194

Det ekonomiska stöd som Region Gotland enligt regelverket ska tillhandahålla för de
bostadsprojekt som uppfyller villkoren i samma regelverk, uppgår till följande
belopp:
 Bidrag för boendevärd beräknas utifrån antalet lägenheter.
 För bostadshus med upp till 30 lägenheter ges totalt 275 000 kr/år.
 För bostadshus med 31-60 lägenheter ges totalt 375 000 kr/år.
 För bostadshus med mer än 60 lägenheter ges totalt 475 000 kr/år.
 Bidrag för gemensamhetslokal utgår med 1600 kr/kvm/år, dock maximalt för
yta som motsvarar 2 kvm per lägenhet i byggnaden.
Det aktuella trygghetsboendet som ansökan avser har 68 lägenheter, vilket innebär
den högsta subventionen enligt ovan. I boendet finns även en gemensamhetslokal
om ca 100 kvm vilket ger en subvention på 160 000 kr/år. Total subvention blir
därmed 635 000 kr avseende år 2020.
För att erhålla bidrag de nästkommande åren skall ny ansökan inkomma för vardera
år i enlighet med vad som anges i regelverket.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har prövat denna ansökan om subvention mot det
antagna regelverket och funnit att de kriterier och krav som däri anges för att beviljas
subvention är uppfyllda.
Fastighetsägaren Adjutanten 2 AB har därmed rätt att erhålla ett belopp om totalt
635 000 kr. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att medel för detta lyfts ur
regionstyrelseförvaltningens budgetram för 2020.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
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Författningssamling för Region Gotland

REGION GOTLANDS REGELVERK FÖR STÖD TILL TRYGGHETSBOENDEN
Antaget av regionfullmäktige 2017-06-19, § 91.
Detta dokument innehåller definitioner, organisation, förmedling och regler för stöd
till trygghetsboende på Gotland.
Syfte
Syftet är att erbjuda ett boende med möjlighet till utökad service, social gemenskap, att delta i
gemensamma måltider och övrig samhällsservice vilket ger grund för trygghet och hög
boendekvalitet för de äldre. Trygghetsboendets målgrupp är äldre människor som känner sig
oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade i sitt nuvarande boende. Boendeformen har indirekt
det förebyggande perspektivet att skjuta upp och minska behovet av att flytta till ett vård- och
omsorgsboende.
Kriterier för trygghetsboende
Ett trygghetsboende ska bestå av hyreslägenheter. Enskild som önskar lägenhet i
trygghetsboende kan vända sig till den gemensamma portal eller gemensamma
bostadsförmedling* där alla fastighetsägares trygghetsbostäder ska finnas länkade. Därmed
garanteras att ansökningsförfarandet sker på lika villkor och är tillgängligt för alla som tillhör
målgruppen samt att fördelningen av lägenheterna sker på lika villkor för alla sökande.
Trygghetsboendet innefattar ett socialt innehåll med värd/värdinna, serviceinsatser, extern
service och anpassad fysisk utformning med gemensamhetslokal. Trygghetsboendet ska ha en
estetiskt tilltalande utformning och vara anpassat även till personer med
funktionsnedsättningar. Regionstyrelsen beslutar om finansiellt stöd och utbetalning för varje
enskilt objekt.
Vem kan söka trygghetsboende
För att få tillgång till trygghetsbostad gäller följande två krav:
1. Minst en person i hushållet ska ha fyllt 70 år.
2. Minst en person i hushållet som uppfyller ålderskravet ska vara folkbokförd på
Gotland.
Det är inte tillåtet med 2:a-handsuthyrning eller inneboende.
För de som uppfyller kraven på trygghetsboende förmedlas bostad utifrån kötid.
Medicinska och sociala förturer kan beviljas*.
Ansökan om region Gotlands medverkan till trygghetsboende
Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas som trygghetsboende är att boendet
uppfyller nedanstående kriterier. Vissa avsteg kan dock accepteras utifrån den aktuella
situationen. Ansökan från fastighetsägare eller verksamhetsansvarig om regionens finansiella
medverkan ska göras till regionstyrelseförvaltningen, varefter Regionstyrelsen beslutar om
medverkan för varje enskilt objekt. Vid bedömningen ska eftersträvas att geografiska delar av
Gotland och bostadsområden med störst behov i första hand ges stöd. Ansökan bör omfatta
beskrivning av fastigheten, närområdet, det sociala innehållet och externa serviceinsatser.
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Författningssamling för Region Gotland
Region Gotlands regelverk för stöd till trygghetsboenden

Kriterier
1. Uppförande av byggnad för trygghetsboende
Stöd för trygghetsboende prövas endast för nybyggnation av trygghetsboende. Anpassning
eller ombyggnad av befintligt bostadshus kan inte ges stöd inom ramen för detta regelverk.
2. Förmedling av lägenheter
Region Gotland utreder för närvarande införandet av en gemensam portal eller gemensam
bostadsförmedling för hyresrättsbostäder. Om en sådan modell införs ska hyresvärden för
trygghetsboendet vara beredd att lämna ledigställda lägenheter till denna gemensamma
funktion.
3. Värd/värdinna
Det ska finnas daglig tillgång till värd/värdinna som arbetar med att:
- bryta isolering och ensamhet och skapa förutsättningar för värdefulla sociala kontakter,
möten och gemenskap,
- erbjuda stimulans och innehåll i vardagen,
- främja hälsa och fysiska aktiviteter,
- samverka med ideella organisationer.
Kompetenskravet för värd/värdinna är formell utbildning på lägst gymnasienivå med
inriktning mot äldre- och/eller omsorgsverksamhet alternativt dokumenterad kunskap om
hälsa.
4. Socialt innehåll
Det ska finnas gemensamhetslokal i anslutning till bostäderna. I gemensamhetslokalen ska de
boende erbjudas att ta del av gemensamma måltider, gemensamma aktiviteter samt övrig
samvaro, hobby och rekreation.
5. Serviceinsatser
Eventuella serviceinsatser beställs separat av boende och ingår inte i hyran. Vid behov av
hemtjänst ansöker de boende i trygghetsboende på samma sätt som de som bor i vanliga
lägenheter.
6. Extern service
Det är positivt om trygghetsboendet kan erbjuda eller förmedla annan service i samverkan
med andra aktörer, företrädesvis i närområdet. Det kan exempelvis handla om fotvård, frisör,
friskvård eller restaurang.
7. Fysisk utformning/tillgänglighet
Trygghetsboendet ska i allt väsentligt uppfylla de krav som ställs upp i ” Förordning (SFS
2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer”.
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Författningssamling för Region Gotland
Region Gotlands regelverk för stöd till trygghetsboenden

REGION GOTLANDS MEDVERKAN TILL TRYGGHETSBOENDE

Så beräknas bidraget
Bidrag för boendevärd beräknas utifrån antalet lägenheter
För bostadshus med upp till 30 lägenheter ges totalt 275 000 kr/år.
För bostadshus med 31-60 lägenheter ges totalt 375 000 kr/år.
För bostadshus med mer än 60 lägenheter ges totalt 475 000 kr/år.
Bidrag för gemensamhetslokal utgår med 1600 kr/kvm/år, dock maximalt för yta som
motsvarar 2 kvm per lägenhet i byggnaden.
Inkommen ansökan och utbetalning
Ansökan om utbetalning ska ha inkommit till regionen inom 3 månader efter att
trygghetsboendet tagits i bruk. Med detta avses tidpunkt då samtliga hyresgäster är inflyttade.
Utbetalningen år 1 sker inom 3 månader efter att ansökan inkommit. Följande år (år 2 och
framåt) söks bidrag 3 månader innan utbetalningsmånaden år 1 och utbetalning kan tidigast
ske under samma utbetalningsmånad som föregående år. Med utbetalningsmånad menas den
månad då bidraget utbetalades år 1.
Mottagaren av bidraget ska förbinda sig att under minst ett år från det att bidraget utbetalats:
• Använda bostäderna som bidraget avser för de ändamål som förutsattes när bidraget
beviljades
• Inte överlåta bidraget eller fastigheten till någon som avser att använda dem för annat
ändamål än det som förutsattes när bidraget beviljades.
Bifogade handlingar
Till ansökan om utbetalning ska följande handlingar bifogas:
• En handling som visar att kravet på en lägsta åldersgräns om 70 år för boende är uppfyllt.
• En handling som visar att minst en person per hushåll som uppfyller ålderskravet, är
folkbokförd på Gotland.
• En handling som visar hur värd/värdinna personal ska tillhandahållas och användas i
boendet.
Återkrav
Utbetalat bidrag kan återkrävas om
• Den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat
att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
• Bidraget av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
skäligen borde ha insett detta,
• Det visar sig att det inte funnits förutsättningar för bidrag och den som sökt eller tagit
emot bidraget borde ha insett detta, eller
• Villkoren för bidraget i övrigt inte har följts.
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BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM KOMMUNAL SUBVENTION
FÖR ATT DRIVA TRYGGHETSBOENDE
Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas är att det uppfyller kriterierna för
trygghetsboenden beslutade av Region Gotland. Kriterierna finns beskrivna i ”Region
Gotlands regelverk för stöd till trygghetsboenden”.
Kontaktuppgifter
Fastighetsägare:

Kontaktperson:

Adress:

Telefon:

E-postadress:

Mobil:

Verksamhetens mål och inriktning

Beskrivning av fastighetens och bostadens standard
Fastighetens adress:
Antal lägenheter i trygghetsboendet:
Beskrivning av fastigheten, t ex tvättmöjligheter:

Beskrivning av bostaden:

Beskrivning av närmiljön
Kommunikationer:
Service:
Grönområden:
Annat:

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

E-post regiongotland@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803
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Beskrivning av värd/värdinnas uppgifter:

Beskrivning av gemensam lokal, t ex storlek, tillgång till kök,
handikapptoalett:

Beskrivning av hur gemensamma måltider planeras:

Beskrivning av externa serviceinsatser:

Subvention som söks för gemensam lokal
Summa (kr/år):

Subvention som söks för värd/värdinna
Summa (kr/år):

Ange från vilken tidpunkt verksamheten är i drift

Bilagor

Vi har tagit del av region Gotlands kriterier för trygghetsboende
Ort, datum, namnunderskrift

Namnförtydligande och titel
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Region Gotland
Revision 2017-12-06

ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FINANSIELLT BIDRAG
FÖR TRYGGHETSBOENDE
Blankett för ansökan om region Gotlands medverkan till trygghetsboende enligt
regionfullmäktiges beslut 2017-06-19, §91.

Datum

…………………………………

1. Uppgifter om fastighetsägaren (sökanden)
Fastighetsägare:
……………………………………………..…...
Fastighetsägarens adress ……………………………………………….…
Organisationsnummer
………………………………………………….
Telefon
………………………………………………….
E-post
………………………………………………….
Kontaktperson
………………………………………………….
Telefon kontaktperson
………………………………………………….
E-post kontaktperson
………………………………………………….
2. Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning………………………..
Fastighetsadress……….……………………

Nybyggnadsår…………

3. Uppgifter för utbetalning av bidrag
Antal lägenheter i trygghetsboendet
…………………………..st
Värd/värdinna, sökt bidrag
…………………………..kr
Gemensamhetslokal, sökt bidrag
…………………………..kr
Plusgiro, bankgiro eller kontonr för utbetalning………….…………...
Referens som ska anges på utbetalning ……………………………..
4. Handlingar som ska bifogas ansökan
En handling som visar att kravet på lägsta åldersgräns om 70 år är uppfyllt.
En handling som visar att minst en person per hushåll som uppfyller
ålderskravet, är folkbokförd på Gotland
En handling som visar hur värd/värdinna ska tillhandahållas och användas i
boendet.
Ort, datum och namnunderskrift

Namnförtydligande och titel

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

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

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

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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 198

Ansökan om kommunal subvention för att
driva trygghetsboende

RS 2020/1194

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen godkänner att subvention om 635 000 kr utbetalas till Adjutanten
2 AB avseende trygghetsboendet på Greta Arvidssons gata 6-8 i Visby, i enlighet
med tidigare fastställt regelverk för ändamålet.
• Regionstyrelsen godkänner att medel anvisas ur regionstyrelseförvaltningens
budgetram för 2020.
•

Regionstyrelsen beslutade 2014 (RS § 252) att stödja uppförandet av ett trygghetsboende som pilotprojekt inom fastigheten Visby Adjutanten 2. Regionstyrelseförvaltningen (då ledningskontoret) fick samtidigt i uppdrag att utarbeta ett regelverk för
trygghetsboenden.
Regionfullmäktige beslutade 2017-03-27, § 35 att sälja fastigheten Visby Adjutanten 2
till företaget Adjutanten 2 AB för att möjliggöra för företaget att på fastigheten
uppföra ett trygghetsboende.
Regionfullmäktige beslutade 2017-06-19, § 91 att godkänna och fastställa det av
regionstyrelseförvaltningen framarbetade förslaget för stöd till trygghetsboende och
gav samtidigt regionstyrelsen i uppdrag att svara för uppgiften att besluta i ärenden
om ansökan om stöd enligt detta regelverk.
Regionstyrelsen beslutade 2019-10-23, § 288 att godkänna motsvarande subvention
avseende 2019. I samma beslut fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda
framtida former för hantering och finansiering av subventioner i enlighet med
regelverket och återkomma med förslag till budgetberedningen inför 2021. Ett
förslag finns framtaget och kommer att behandlas i ärende nr 2020/7.
Regionstyrelseförvaltningen har prövat denna ansökan om subvention mot det
antagna regelverket och funnit att de kriterier och krav som däri anges för att beviljas
subvention är uppfyllda. Fastighetsägaren Adjutanten 2 AB har därmed rätt att
erhålla ett belopp om totalt 635 000 kr. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att
medel för detta lyfts ur regionstyrelseförvaltningens budgetram för 2020.
Beslutsunderlag

Ansökan. 2020-07-08
Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/742
15 juni 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Överenskommelse 2 Krispaket, enhetstaxa för
kollektivtrafiken
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige


Tekniska nämnden beviljas att under Corona-pandemin ändra i kollektivtrafiktaxan
så att enhetstaxa gäller för respektive trafikslag, tätortstrafik och landsbygdstrafik
enligt nedanstående förslag.

Sammanfattning

För att begränsa smittspridning genom interaktion med busschauffören föreslår
tekniska nämnden att biljett för resa med kollektivtrafiken ska köpas innan resan.
För att reskassa skall kunna användas, på ett för resenären smidigt sätt, behöver
förändring i taxesystemet göras så att en enhetstaxa inom respektive trafikslag
tätortstrafik och landsbygdstrafik införs istället för kilometerbaserad taxa som
förutsätter interaktion med chauffören. Detta skulle medföra enklare hantering av
betalningar och minska risken för smittspridning.
Förslag på priser och giltigheter

Enkelbiljett stadstrafik:
Pris hel biljett = 20 kr (löses av vuxen)
Pris halv biljett = 16 kr (löses av pensionär, ungdom, student och barn)
Hel och halv biljett är giltig i 60 minuter efter köp
Giltig för övergång på stadslinjerna
Enkelbiljett länstrafik:
Pris hel biljett = 40 kr (löses av vuxen)
Pris halv biljett = 30 kr (löses av pensionär, ungdom, student och barn)
Hel och halv biljett är giltig i 120 minuter efter köp
Giltig för övergång på hela Gotland
Dessa beslut föreslås vara tillfälliga under Corona-pandemin tills annat framkommer
som gör att återgång till tidigare förfarande kan bli aktuellt.
Införande av enhetstaxa bedöms ha effekten att de längre resorna blir förhållandevis
billiga jämför med korta resor.
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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 2020/742

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämndens förslag godkänns.
Åtgärden minskar risken för smittspridning, vilket i dagsläget måste anses vara det
mest väsentliga.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-05-12, § 120

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden

2 (2)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-05-12

TN § 120

TN § 120

Överenskommelse Krispaket

TN 2020/1066
TN AU § 114

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att resenär inom den allmänna kollektivtrafiken under
covid-19 pandemin inte kan lösa biljett av busschauffören.
2. Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att under covid-19 ändra i
kollektivtrafiktaxan så att en enhetstaxa gäller för respektive trafikslag,
tätortstrafik och landsbygdstrafik.
3. Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag att Region Gotland ska
kunna lämna hyresrabatt till externa hyresgäster. Externa hyresgäster är välkomna
att ansöka om rabatt hos teknikförvaltningen.
4. Tekniska nämnden beslutar att verkställa beslutet omedelbart.

Antalet konstrade fall i covid-19 pandemin har på Gotland ökat den senaste tiden.
För att säkra tillgången till kollektivtrafik och chaufförer i dessa tider måste
extraordinära insatser göras. Åtgärder som minskar risken för smittspridning inom
kollektivtrafiken mellan resenärer och chaufförer bör vidtas.
Nuläge
Cirka 87 % av samtliga köp av färdbevis genomförs hos chauffören inom
kollektivtrafiken, dessa står för ca 68 % av de totala biljettintäkterna. Resenärerna
väljer alltså att handla sina biljetter i samband med sin resa. Detta innebär att
chauffören dels har rollen som ”konduktör” i kollektivtrafiken och dels har intensiv
interaktion med resenärerna. Detta ökar risken för smittspridning.
Busschauffören har också en nyckelroll i skapandet av intäkter inom den allmänna
kollektivtrafiken. ”Försvinner” chauffören eller på annat vis kopplas ur systemet,
kommer vi att tappa intäkter om resenärerna inte ändrar beteende och köper biljetten
innan resan.
Samtliga resebevis/biljetter kan köpas antingen via app, webb eller fasta
försäljningsställen.
Med nuvarande taxesystem som bygger på kilometertaxa måste resenären hålla reda
på mellan vilka hållplatser man tänker resa om man skall kunna lösa enkelbiljett eller
använda sig av reskassan. Görs en sådan resa av resenären och biljetten löses på
bussen förutsätter det interaktion med chauffören, så att rätt betalning görs.
Förslag till åtgärder
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-05-12

TN § 120

För att minska risken för smittspridning behöver resenärerna köpa sina biljetter
innan resa och via andra kanaler än den man använder idag. Biljetten bör vara köpt
innan resan och validering av färdbevis genomförs vid ombordstigning på bussen.
För att reskassa fortsatt skall kunna användas behöver förändring i taxesystemet
göras så att en enhetstaxa inom respektive trafikslag tätortstrafik och landsbygdstrafik
införs istället för kilometerbaserad taxa som förutsätter interaktion med chauffören.
Detta skulle medföra enklare hantering av betalningar och minska risken för
smittspridning.
Förslag på priser och giltigheter
Enkelbiljett från validator stadstrafik:
Pris hel biljett = 20 kr (löses av vuxen)
Pris halv biljett = 16 kr (löses av pensionär, ungdom, student och barn)
Hel och halv biljett är giltig i 60 minuter efter köp
Giltig för övergång på stadslinjerna
Enkelbiljett från validator länstrafik:
Pris hel biljett = 40 kr (löses av vuxen)
Pris halv biljett = 30 kr (löses av pensionär, ungdom, student och barn)
Hel och halv biljett är giltig i 120 minuter efter köp
Giltig för övergång på hela Gotland
Begränsningar
Dessa beslut föreslås vara tillfälliga tills annat framkommer som gör att återgång till
tidigare förfarande kan bli aktuellt.
Införande av enhetstaxa förutsätter omprogrammering och införande av nya
produkter i biljettsystemet som bedöms ta ca 100 utvecklingstimmar och kostar ca
130 000 kronor.
Bedömning

Kollektivtrafikenheten bedömer att de nu föreslagna förändringarna är nödvändiga
och relevanta för att begränsa risken för smittspridning inom kollektivtrafiken.
Samtidigt kan ändringen upplevas som en begränsning för resenärerna när biljetter
inte kan köpas hos busschauffören.
Införande av enhetstaxa bedöms även ha effekten att de längre resorna blir
förhållandevis billiga jämför med korta resor.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-05-12

TN § 120

Barn- och genusperspektiv- Samtliga ungdomar upp till 20 år har idag ”bussiga
kortet” och påverkas inte av beslutet.
Landsbygdsperspektiv
Enhetstaxa inom landsbygdstrafiken kommer troligtvis upplevas så att de längre
resorna blir ”billigare” och mer ekonomiskt fördelaktiga att genomföras med
allmänna kollektivtrafiken.
Ekonomisk konsekvensanalys
Om enhetstaxan blir för hög kommer de som reser korta sträckor uppleva detta som
hinder för att använda kollektivtrafiken. Blir enhetstaxan för låg och antalet resenärer
inte ökar i den omfattningen som behövs kommer intäkterna minska inom
kollektivtrafiken.
Utvecklingskostnad om ca 130 000 kronor enligt underlag från leverantören.
Regeringen har öppnat för att Region Gotland ska kunna lämna hyresrabatt till
externa hyresgäster. Teknikförvaltningen meddelar att externa hyresgäster är
välkomna att ansöka om rabatt. Kostnaden för förvaltningen beräknas till cirka 699
581 kronor. Region Gotland kan sedan begära 350 000 kronor tillbaka från
Regeringen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Lars Engelbrektsson (SD) anmäler jäv och lämnar lokalen. Niklas Olsson (C) inträder
som ersättare.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att Region Gotland ska kunna lämna hyresrabatt till
externa hyresgäster. Externa hyresgäster är välkomna att ansöka om rabatt hos
teknikförvaltningen.
Tekniska nämnden beslutar att verkställa beslutet omedelbart.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-07
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 199

Överenskommelse Krispaket - enhetstaxa
för kollektivtrafiken

RS 2020/742

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden beviljas att under Corona-pandemin ändra i kollektivtrafiktaxan
så att enhetstaxa gäller för respektive trafikslag, tätortstrafik och landsbygdstrafik
enligt nedanstående förslag.

För att begränsa smittspridning genom interaktion med busschauffören föreslår
tekniska nämnden att biljett för resa med kollektivtrafiken ska köpas innan resan.
För att reskassa skall kunna användas, på ett för resenären smidigt sätt, behöver
förändring i taxesystemet göras så att en enhetstaxa inom respektive trafikslag
tätortstrafik och landsbygdstrafik införs istället för kilometerbaserad taxa som
förutsätter interaktion med chauffören. Detta skulle medföra enklare hantering av
betalningar och minska risken för smittspridning.
Förslag på priser och giltigheter
Enkelbiljett stadstrafik:
Pris hel biljett = 20 kr (löses av vuxen)
Pris halv biljett = 16 kr (löses av pensionär, ungdom, student och barn)
Hel och halv biljett är giltig i 60 minuter efter köp
Giltig för övergång på stadslinjerna
Enkelbiljett länstrafik:
Pris hel biljett = 40 kr (löses av vuxen)
Pris halv biljett = 30 kr (löses av pensionär, ungdom, student och barn)
Hel och halv biljett är giltig i 120 minuter efter köp
Giltig för övergång på hela Gotland
Dessa beslut föreslås vara tillfälliga under Corona-pandemin tills annat framkommer
som gör att återgång till tidigare förfarande kan bli aktuellt.
Införande av enhetstaxa bedöms ha effekten att de längre resorna blir förhållandevis
billiga jämför med korta resor.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 199 forts
RS 2020/742

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämndens förslag godkänns.
Åtgärden minskar risken för smittspridning, vilket i dagsläget måste anses vara det
mest väsentliga.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-05-12, § 120
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/359
16 juni 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader för
beläggningsprogram och enskilda vägar
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige


Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag avslås.

Sammanfattning

Tekniska nämndens totala investeringsutrymme för 2020 innehåller bl a budget för
vägbeläggningar med 12 miljoner kr och förbättringar av enskilda vägar med 1 miljon
kr. Den budget för kapitalkostnader som finns är inte kopplad mot det beslut som
togs i november om dessa investeringar. Investeringarna kommer att medföra ökade
kapitalkostnader med 1,1 miljoner kr gentemot den beslutade
kapitalkostnadsbudgeten.
Kapitalkostnader för investeringar faller ut i och med att investeringen aktiveras.
Ökningen med 1,1 miljoner kr för 2020 förutsätter att hela investeringssumman
används och aktiveras under året. Utfallet till och med mars är 0 kr, däremot
prognostiseras att i stort sett hela utrymmet kommer att användas.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås och att
tekniska nämnden får återkomma till budgetberedningen med sina behov. Med
anledning av den totalprognos som lämnats i delår 1 samt det ansträngda läge som
pandemin Covid-19 innebär finns ingen möjlighet att ge ytterligare driftanslag som
sänker regionens budgeterade resultat.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-02-19, § 29
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Region Gotland
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 29

TN § 29

Begäran om tilläggsanslag för ökade
kapitalkostnader för beläggningsprogram
och enskilda vägar

TN 2019/3981
TN AU § 25

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för ökade
kapitalkostnader avseende investeringar i vägbeläggning och enskilda vägar med
totalt 1 137 500 kronor.

Inom ramen för nämndens totala investeringsutrymme för 2020 ingår bl a budget för
vägbeläggningar (12 000 000kr) och förbättringar för enskilda vägar
(1 000 000kr). Den totala kapitalkostnadsbudget för 2020 uppgår till 14 862 000kr.
Mot bakgrund av att beräkningar för kapitalkostnadsbudget inte är direkt kopplad till
beslutad investeringsbudget kommer det få konsekvenser avseende utfall mot
beslutad budget. Investeringar avseende vägbeläggningar och förbättringar för
enskilda vägar kommer att medföra ökade kapitalkostnader för nämnden med
1 137 500kr gentemot beslutad kapitalkostnadsbudget (14 862 000kr).
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras för ökade
kapitalkostnader med totalt 1 137 500 kronor. De ökade kapitalkostnaderna är
konsekvenser av de investeringar som planeras 2020 med 12 000 000 kronor för
vägbeläggning (10 års avskrivningstid) och 1 000 000 kronor (33 års avskrivningstid)
för enskilda vägar förbättringar.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Begäran om tilläggsanslag för
vägbeläggningar och enskilda vägar 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 investeringar inom gator och vägar kan
genomföras vilket bidrar till att det Gotländska samhället fortsatt kan utvecklas i en
positiv riktning.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet
innebärande att planerade investeringar kan fullföljas så att hela Gotland kan
utvecklas i en positiv riktning.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser innebärande
att ett ökat driftanslag för kapitalkostnader innebär att planerade investeringar kan
genomföras.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 29

Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader
avseende investeringar i vägbeläggning och enskilda vägar med totalt 1 137 500
kronor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-27
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3981
27 januari 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader för
beläggningsprogram och enskilda vägar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för ökade
kapitalkostnader avseende investeringar i vägbeläggning och enskilda vägar med
totalt 1 137 500 kr.

Sammanfattning

Enligt beslut i regionfullmäktige ska investeringar ske i vägbeläggningar med
12 000 000 kr år 2020. Enligt beslutet ska även investeringar ske i förbättringar i
enskilda vägar med 1 000 000 kr. Investeringsutgifterna kommer att innebära
driftkonsekvenser i ökade kapitalkostnader med 1 137 500 kr, vilket inte ryms i
befintlig driftbudget.
I teknikförvaltningens driftbudget finns utrymme att täcka kapitalkostnader inom det
skattefinansierade området motsvarande en investeringsnivå med 15 000 000 kr.
Regionfullmäktiges beslut om investeringar i vägbeläggningar med 12 000 000 kr och
enskilda vägar med 1 000 000 kr överstiger den nivån 10 500 000 kr.
I 2019 års investeringsbudget anslogs 3 000 000 kr för vägbeläggningar.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras för ökade
kapitalkostnader med totalt 1 137 500 kr. De ökade kapitalkostnaderna är
konsekvenser av de investeringar som planeras 2020 med 12 000 000 kr för
vägbeläggning (10 års avskrivningstid) och 1 000 000 kr (33 års avskrivningstid) för
enskilda vägar förbättringar.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Begäran om tilläggsanslag för
vägbeläggningar och enskilda vägar 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 investeringar inom gator och vägar kan
genomföras vilket bidrar till att det Gotländska samhället fortsatt kan utvecklas i en
positiv riktning.
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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
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3981

Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet
innebärande att planerade investeringar kan fullföljas så att hela Gotland kan
utvecklas i en positiv riktning.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser
innebärande att ett ökat driftanslag för kapitalkostnader innebär att planerade
investeringar kan genomföras.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-27
Teknikförvaltningen

Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 200

Begäran om tilläggsanslag för ökade
kapitalkostnader för beläggningsprogram
och enskilda vägar

RS 2020/359

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Tekniska nämndens totala investeringsutrymme för 2020 innehåller bl a budget för
vägbeläggningar med 12 miljoner kr och förbättringar av enskilda vägar med 1 miljon
kr. Den budget för kapitalkostnader som finns är inte kopplad mot det beslut som
togs i november om dessa investeringar. Investeringarna kommer att medföra ökade
kapitalkostnader med 1,1 miljoner kr gentemot den beslutade kapitalkostnadsbudgeten.
Kapitalkostnader för investeringar faller ut i och med att investeringen aktiveras.
Ökningen med 1,1 miljoner kr för 2020 förutsätter att hela investeringssumman
används och aktiveras under året. Utfallet till och med mars är 0 kr, däremot
prognostiseras att i stort sett hela utrymmet kommer att användas.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås och att
tekniska nämnden får återkomma till budgetberedningen med sina behov. Med
anledning av den totalprognos som lämnats i delår 1 samt det ansträngda läge som
pandemin Covid-19 innebär finns ingen möjlighet att ge ytterligare driftanslag som
sänker regionens budgeterade resultat.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande föreslår att ärendet går utan eget yttrande till regionstyrelsen och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-02-19, § 29
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-16
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-06

HSN § 18

HSN § 18

Begäran om tilläggsanslag för
patientövervaktningssystemet

HSN 2019/71
HSN-AU § 18

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att tillskjuta ytterligare
1 055 391 kronor i investeringsmedel till patientövervakningssystemet på Visby
lasarett.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tilldelades till en början 10 miljoner i investeringsmedel för upphandling av ett nytt patientövervakningssystem. Regionstyrelsen
beslutade på sammanträdet 2019-03-28, RS § 74 ett tilläggsanslag om 2,5 miljoner.
Begäran om tilläggsanslaget motiverades med att det framkommit att det är en stor
fördel med ett system som täcker hela sjukhuset, alltså även operation som i nuläget
har ett eget system och barnavdelningen som saknar system för övervakning.
Bedömningen var att ett heltäckande system hade en kostnad om 12,5 miljoner.
Efter en omfattande och komplicerad upphandling blev upphandlingen klar i
samband med årsskiftet 2019/2020. Den totala investeringskostnaden uppgår till
13 555 391 kronor varför hälso- och sjukvården begär tilläggsanslag med 1 055 391
kronor.
Hälso- och sjukvården är i stort behov av investeringsmedel med flera upphandlingar
till ett relativt högt värde varför nämnden inte ser någon möjlighet att ta den
överskjutande investeringsutgiften ur nämndens tilldelade pott för investeringar.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att en lyckad upphandling är gjord inom detta
omfattande och komplicerade upphandlingsprojekt. En hög grad av affärsmässighet
har genomsyrat projektet samtidigt som verksamhetens behov har tillgodosetts.
Investeringsutgiften för hela systemet överskrider budget med ca 1 055 391 kronor,
vilket motsvarar 8,4 procent av budgeten för projektet. Den överskridande utgiften
ryms inte inom nämndens tilldelade pott för 2020 då flera upphandlingar med relativt
stort investeringsvärde pågår och kommer att falla ut ekonomiskt under 2020. Hälsooch sjukvårdens verksamheter är i stort behov av investeringar i medicinskteknisk
utrustning.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 18
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-06

HSN § 18

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att tillskjuta ytterligare
1 055 391 kronor i investeringsmedel till patientövervakningssystemet på Visby
lasarett.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07
RS § 74, 2019-03-28
Skickas till
Regionfullmäktige
Linda Lansgard, inköpssamordnare
Börje Martell, miljö- och säkerhetssamordnare
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2019/71
12 januari 2020

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Begäran om tilläggsanslag för upphandlat
patientövervakningssystem
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att tillskjuta ytterligare
1 055 391 kronor i investeringsmedel till patientövervakningssystemet på Visby
lasarett.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tilldelades till en början 10 miljoner i investeringsmedel för upphandling av ett nytt patientövervakningssystem. Regionstyrelsen
beslutade på sammanträdet 2019-03-28, RS § 74 ett tilläggsanslag om 2,5 miljoner.
Begäran om tilläggsanslaget motiverades med att det framkommit att det är en stor
fördel med ett system som täcker hela sjukhuset, alltså även operation som i nuläget
har ett eget system och barnavdelningen som saknar system för övervakning.
Bedömningen var att ett heltäckande system hade en kostnad om 12,5 miljoner.
Efter en omfattande och komplicerad upphandling blev upphandlingen klar i
samband med årsskiftet 2019/2020. Den totala investeringskostnaden uppgår till
13 555 391 kronor varför hälso- och sjukvården begär tilläggsanslag med 1 055 391
kronor.
Hälso- och sjukvården är i stort behov av investeringsmedel med flera upphandlingar
till ett relativt högt värde varför nämnden inte ser någon möjlighet att ta den
överskjutande investeringsutgiften ur nämndens tilldelade pott för investeringar.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att en lyckad upphandling är gjord inom detta
omfattande och komplicerade upphandlingsprojekt. En hög grad av affärsmässighet
har genomsyrat projektet samtidigt som verksamhetens behov har tillgodosetts.
Investeringsutgiften för hela systemet överskrider budget med ca 1 055 391 kronor,
vilket motsvarar 8,4 procent av budgeten för projektet. Den överskridande utgiften
ryms inte inom nämndens tilldelade pott för 2020 då flera upphandlingar med relativt
stort investeringsvärde pågår och kommer att falla ut ekonomiskt under 2020. Hälsooch sjukvårdens verksamheter är i stort behov av investeringar i medicinskteknisk
utrustning.
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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-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2019/71

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07
RS § 74, 2019-03-28
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
Linda Lansgard, inköpssamordnare
Börje Martell, miljö- och säkerhetssamordnare
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 201

Tilläggsanslag för upphandlat patientövervakningssystem

RS 2020/274

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag med 1 055 000 kr för patientövervakningssystem. Tilläggsanslaget finansieras ur regionens Eget kapital.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelades 2018 10 miljoner kr i investeringsmedel för
ett nytt patientövervakningssystem. Regionstyrelsen beslutade 2019-03-28, § 74 om
ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner kr. Begäran om tilläggsanslaget motiverades med att
det framkommit att det är en stor fördel med ett system som täcker hela sjukhuset,
alltså även operation som i nuläget har ett eget system och barnavdelningen som
saknar system för övervakning. Bedömningen var att kostnaden för ett heltäckande
system skulle uppgå till 12,5 miljoner kr.
Efter en omfattande och komplicerad upphandling blev upphandlingen klar vid
årsskiftet 2019/2020. Den totala investeringskostnaden uppgår till 13 555 391 kronor
varför hälso- och sjukvårdsnämnden begär tilläggsanslag med 1 055 391 kronor.
Hälso- och sjukvården är i stort behov av investeringsmedel för flera upphandlingar
till ett relativt högt värde, varför nämnden inte ser någon möjlighet att ta den
överskjutande investeringsutgiften ur nämndens tilldelade pott för investeringar.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens äskande.
Nämnden har prövat omfördelning av andra medel, men konstaterat att det inte är
möjligt.
Nivån på tilläggsanslaget ligger inom den ram som regionstyrelsen, enligt beslut i
regionfullmäktige 2019-11-18, § 282, har mandat att besluta om.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-02-06, § 18
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/598
23 juni 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag ur välfärdsmiljarderna, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Begäran om tilläggsanslag avslås.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har hemställt hos regionstyrelsen om ett
tilläggsanslag 2020 på 10 miljoner kronor. Nämnden påtalar att regionen under året
fått extra tillskott i form av det generella statsbidrag som benämns
välfärdsmiljarderna, varav totalt 20,2 miljoner kronor tilldelats Region Gotland.
Anledningen till att nämnden begär tilläggsanslag är att det effektiviseringskrav på
sammanlagt 5 miljoner kronor som regionfullmäktige beslutat om i budgeten för
2020 inte ser ut att kunna genomföras under året.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden inte beviljas med anledning av regionens ekonomiska läge.
Enligt regler för styrning och uppföljning i Region Gotland ska i princip
tilläggsanslag för befintlig verksamhet inte förekomma. I undantagsfall kan
framställan göras. Nämndens svårigheter att genomföra ordinarie verksamhet inom
beslutad budget är inte ett sådant undantagsfall.

Bedömning

För att kunna bifalla tilläggsanslag på driftbudgeten måste det finnas utrymme i
budgetresultatet. Eftersom pandemin Covid-19 inneburit ökade kostnader till följd av
en rad extra åtgärder samt en mycket försämrad skatteprognos den 29 april bedömer
regionstyrelseförvaltningen att det inte finns utrymme att medge ytterligare
tilläggsanslag för 2020.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar i sin senaste årsprognos från
april 2020 ett underskott på sammanlagt 8 miljoner kronor. Regionfullmäktige
beslutade i samband med delårsrapport 1 att nämnderna ska vidta nödvändiga beslut
och åtgärder för att ordinarie verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
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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 2020/598

Beslutsunderlag

2020-03-18 GVN § 19 Äskande av medel gällande välfärdsmiljarderna
Regionstyrelseförvaltningen

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

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-18

GVN § 19

GVN § 19

Äskande av medel gällande
välfärdsmiljarderna

GVN 2020/61
GVN au § 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för budgetåret 2020, hos
regionstyrelsen hemställer om ett ramtillskott på 10 miljoner kronor med hänsyn
till regeringens beslut om de nya välfärdsmiljarderna. Fördelning enligt följande:
o Gotlands Folkhögskola och Vuxenutbildningen förstärks med 5
miljoner kronor.
o Stödet till unga utan arbete stärks genom utökning av VuxKomp
med 3 miljoner kronor.
o Arbetet för jobb till unga med funktionsnedsättning förstärks genom
OSA-jobb med 2 miljoner kronor.

Regeringen presenterade i januari 2020 nya satsningar på välfärd och trygghet. Det
handlar om fem miljarder för en stärkt välfärd. Tilldelningen till kommunerna är 3,5
miljarder kronor varav Gotland tilldelas 20,2 miljoner kronor. För år 2021 beräknas
dessa ingå i det generella statsbidraget. Vid regeringens vårändringsbudget för 2020
kommer troligen miljarderna att mer specificeras.
Med anledning av det effektiviseringskrav som ålagts nämnden för 2020 och där
nämndens verksamheter kortsiktigt under 2020 har svårigheter att hämta hem
effektiviseringskravet begärs ett extra tillskott (engångsbelopp) för budgetåret 2020.
De önskade tillskotten fördelas enligt förvaltningens förslag (totalt 4,5 miljoner)
enligt följande:
Kategori

Belopp, tkr

Omställningskostnader folkhögskolan (FHS)

1 200

Minskade ersättningar arbetsförmedling (FHS)

1 100

Vuxenutbildningen, yrkesvux

2 200

Summa

4 500

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog till nämnden att för budgetåret 2020, hemställer hos
regionstyrelsen om ett ramtillskott på 4,5 miljoner kronor med hänsyn till regeringens
beslut om de nya välfärdsmiljarderna.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-18

GVN § 19

Forts. GVN § 19
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: ekonomichef Jimmy Söderström
Yrkande
Victoria Öjefors Quinn (V), yrkar på att nämnden ska äska medel ur
välfärdsmiljonerna och hemställa om ett ramtillskott på totalt 10 miljoner kronor hos
regionstyrelsen enligt följande:
 Att Gotlands Folkhögskola och Vuxenutbildningen förstärks med 5 miljoner
kronor.
 Att stödet till unga utan arbete stärks genom utökning av Vuxkomp med 3
miljoner kronor.
 Att arbetet för jobb till unga med funktionsnedsättning förstärks genom
OSA-jobb med 2 miljoner kronor.
Therese Olofsson (C), yrkar på att följa förvaltningens förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition på Victoria Öjefors Quinn (V) förslag och Therese
Olofsson (C) förslag och finner att Therese Olofsson förslag vinner bifall. Votering
begärs.
I omröstningen gäller ja-röst för Therese Olofsson (C) förslag och nej-röst för
Victoria Öjefors Quinn (V) förslag.
Omröstningen ger 3 ja-röster: ordförande Andreas Unger (M), Therese Olofsson (C)
och Aydin Akyuz (M) samt 6 nej-röster: Aino Friberg Hansson (S), Birgitta Nylund
(S), Wolfgang Brunner (MP), Victoria Öjefors Quinn (V), Peter Barnard (V) och
Cecilia Herdenstam (Fi).
Nämnden beslutar att Victoria Öjefors Quinn (V) förslag vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-26
Välfärsmiljarden, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/stora-tillskott-tillkommuner-och-landsting-nasta-ar/
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/61
26 februari 2020

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Äskande av medel gällande välfärdsmiljarderna
Förslag till beslut

•

Att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för budgetåret 2020, hos
regionstyrelsen hemställer om ett ramtillskott på 4,5 miljoner kronor med hänsyn
till regeringens beslut om de nya välfärdsmiljarderna.

Sammanfattning

Regeringen presenterade i januari 2020 nya satsningar på välfärd och trygghet. Det
handlar om fem miljarder för en stärkt välfärd. Tilldelningen till kommunerna är 3,5
miljarder kronor varav Gotland tilldelas 20,2 miljoner kronor. För år 2021 beräknas
dessa ingå i det generella statsbidraget. Vid regeringens vårändringsbudget för 2020
kommer troligen miljarderna att mer specificeras.
Med anledning av det effektiviseringskrav som ålagts nämnden för 2020 och där
nämndens verksamheter kortsiktigt under 2020 har svårigheter att hämta hem
effektiviseringskravet begärs ett extra tillskott (engångsbelopp) för budgetåret 2020.
De önskade tillskotten fördelas enligt följande:
Kategori

Belopp, tkr

Omställningskostnader folkhögskolan (FHS)

1 200

Minskade ersättningar arbetsförmedling (FHS)

1 100

Vuxenutbildningen, yrkesvux

2 200

Summa

4 500
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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-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/61

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att föreslå nämnden att begära tillskott från de
tillkommande välfärdsmiljarderna av regionstyrelsen.
Har nedan perspektiv beaktats:
Barn- och elevperspektiv

Ja

Jämställdhetsperspektiv

Ja

Landsbygdsperspektiv

Ja

Ekonomisk konsekvensanalys

Ja

Behövs utförligare information Not

Nej

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 202

Begäran om tilläggsanslag ur välfärdsmiljarderna - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

RS 2020/598

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har hemställt hos regionstyrelsen om ett
tilläggsanslag 2020 på 10 miljoner kronor. Nämnden påtalar att regionen under året
fått extra tillskott i form av det generella statsbidrag som benämns välfärdsmiljarderna, varav totalt 20,2 miljoner kronor tilldelats Region Gotland. Anledningen
till att nämnden begär tilläggsanslag är att det effektiviseringskrav på sammanlagt
5 miljoner kronor som regionfullmäktige beslutat om i budgeten för 2020 inte ser ut
att kunna genomföras under året.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inte beviljas med anledning av regionens ekonomiska läge.
Enligt regler för styrning och uppföljning i Region Gotland ska i princip tilläggsanslag för befintlig verksamhet inte förekomma. I undantagsfall kan framställan
göras. Nämndens svårigheter att genomföra ordinarie verksamhet inom beslutad
budget är inte ett sådant undantagsfall.
För att kunna bifalla tilläggsanslag på driftbudgeten måste det finnas utrymme i
budgetresultatet. Eftersom pandemin Covid-19 inneburit ökade kostnader till följd av
en rad extra åtgärder samt en mycket försämrad skatteprognos den 29 april bedömer
regionstyrelseförvaltningen att det inte finns utrymme att medge ytterligare tilläggsanslag för 2020.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar i sin senaste årsprognos från
april 2020 ett underskott på sammanlagt 8 miljoner kronor. Regionfullmäktige
beslutade i samband med delårsrapport 1 att nämnderna ska vidta nödvändiga beslut
och åtgärder för att ordinarie verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande föreslår att ärendet överlämnas utan eget yttrande till regionstyrelsen och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-03-18, § 19
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/624
23 juni 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag ur välfärdsmiljarderna, barn- och
utbildningsnämnden
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Begäran om tilläggsanslag avslås.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har hemställt hos regionstyrelsen om ett tilläggsanslag
2020 på 3,1 miljoner kronor. Nämnden påtalar att regionen under året fått extra
tillskott i form av generella statsbidrag som benämns välfärdsmiljarderna.
En av anledningarna till att nämnden begär tilläggsanslag är att kostnaden för
elevassistenter i särskolan ökar med anledning av försäkringskassans förändrade
tolkning av regelverket runt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Den andra anledningen är att ett tidigare riktat statsbidrag avseende
lärarassistenter togs bort i samband med att välfärdsmiljarderna beslutades. Barn- och
utbildningsnämndens kostnad för lärarassistenter beräknas bli 4,2 miljoner kronor
2020 varav 50 procent skulle kunna sökts som ett riktat statsbidrag.
Regionstyrelseförvaltningen förslår att tilläggsanslaget avslås med anledning av det
mycket svåra ekonomiska läge som uppstått i samband med pandemin.
Bedömning

För att kunna bifalla tilläggsanslag på driftbudgeten måste det finnas utrymme i
budgetresultatet. Eftersom pandemin Covid-19 inneburit ökade kostnader till följd av
en rad extra åtgärder som finansierats via tilläggsanslag samt mycket lägre
skatteintäkter enligt skatteprognosen från den 29 april bedömer
regionstyrelseförvaltningen att det inte finns utrymme att medge ytterligare
tilläggsanslag för 2020.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås och att barnoch utbildningsnämnden återkommer till budgetberedningen med sina behov.
Beslutsunderlag

BUN 2020-03-17 § 34 Äskande av medel gällande välfärdsmiljarderna
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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 2020/624

Regionstyrelseförvaltningen

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

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-17

BUN § 34

BUN § 34

Äskande av medel gällande
välfärdsmiljarderna

BUN 2020/215

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Att barn- och utbildningsnämnden för budgetåret 2020, hos regionstyrelsen
hemställer om ett ramtillskott på 3,1 miljoner kronor med hänsyn till regeringens
beslut om de nya välfärdsmiljarderna.

Regeringen presenterade i januari 2020 nya satsningar på välfärd och trygghet. Det
handlar om fem miljarder för en stärkt välfärd. Tilldelningen till kommunerna är 3,5
miljarder kronor varav Gotland tilldelas 20,2 miljoner kronor. För år 2021 beräknas
dessa ingå i det generella statsbidraget. Vid regeringens vårändringsbudget för 2020
kommer troligen miljarderna att mer specificeras.
Med anledning av förändrad tolkning av regelverk (gällande Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS) hos Försäkringskassan blir konsekvensen att
kostnader för elevassistenter kommer att hamna i vissa av barn- och
utbildningsnämndens verksamheter och där företrädesvis särskolan får en betydande
kostnad, vilket särskolan saknar budgettäckning för. För år 2020 beräknas kostnaden
för elevassistenter hos särskolan bli cirka en miljon kronor på grund av en förändrad
tolkning av regelverk hos Försäkringskassan.
För att finansiera de nya välfärdsmiljarderna så kommer en del riktade statsbidrag att
försvinna och ingå i de nya välfärdsmiljarderna, ett exempel på ett riktat statsbidrag
som nämnden skulle ha fått medel för och som nu försvunnit 2020, är det tidigare
riktade statsbidraget för lärarassistenter. Den egna kostnaden för lärarassistenter år
2020 är 4,2 miljoner kronor varav hälften skulle kunna ha sökts som ett riktat
statsbidrag.
De önskade tillskotten (engångsbelopp) som begärs fördelas enligt följande:
Kategori

Belopp,
tkr

Elevassistenter kostnad enligt LSS

1 000

Lärarassistenter, tidigare riktat statsbidrag

2 100

Summa

3 100

Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-17

BUN § 34

forts BUN §34
Yrkanden
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att barn- och utbildningsnämnden för
budgetåret 2020, hos regionstyrelsen hemställer om ett ramtillskott på 3,1 miljoner
kronor med hänsyn till regeringens beslut om de nya välfärdsmiljarderna.
Jennie Jarve (V) yrkar på att nämnden äskar föreslagna 3,1 miljoner kronor samt
ytterligare 5 miljoner kronor för att ta höjd för besparingar inom förskolan.
Ordförande ställer proposition på sitt och Jennie Jarves förslag och finner att
ordförandes förslag vinner bifall.
Votering begärs och ordförande meddelar följande omröstningsproposition: Den
som vill bifalla ordförandes förslag röstar ja, den som vill bifalla Jennie Jarves förslag
röstar nej.
Omröstningsresultat
Eva Gustafsson (C), Ingrid Engström (C), Niklas Gahne (C), Meishuan Wong (M),
Margareta Persson (M) och Lena Gardelin (C) och Stefan Nypelius (C) röstar ja. (7
röster)
Jonathan Carlsson (S), Jessica Palmgren (S), Lisbeth Bokelund (MP), Jennie Jarve (V),
Britt Andersson (S) och Inger Axell (S) röstar nej. (6 röster)
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-11
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/215
11 mars 2020

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Äskande av medel gällande välfärdsmiljarderna
Förslag till beslut

•

Att barn- och utbildningsnämnden för budgetåret 2020, hos regionstyrelsen
hemställer om ett ramtillskott på 3,1 miljoner kronor med hänsyn till regeringens
beslut om de nya välfärdsmiljarderna.

Sammanfattning

Regeringen presenterade i januari 2020 nya satsningar på välfärd och trygghet. Det
handlar om fem miljarder för en stärkt välfärd. Tilldelningen till kommunerna är 3,5
miljarder kronor varav Gotland tilldelas 20,2 miljoner kronor. För år 2021 beräknas
dessa ingå i det generella statsbidraget. Vid regeringens vårändringsbudget för 2020
kommer troligen miljarderna att mer specificeras.
Med anledning av förändrad tolkning av regelverk (gällande Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS) hos Försäkringskassan blir konsekvensen att
kostnader för elevassistenter kommer att hamna i vissa av barn- och
utbildningsnämndens verksamheter och där företrädesvis särskolan får en betydande
kostnad, vilket särskolan saknar budgettäckning för. För år 2020 beräknas kostnaden
för elevassistenter hos särskolan bli cirka en miljon kronor på grund av en förändrad
tolkning av regelverk hos Försäkringskassan.
För att finansiera de nya välfärdsmiljarderna så kommer en del riktade statsbidrag att
försvinna och ingå i de nya välfärdsmiljarderna, ett exempel på ett riktat statsbidrag
som nämnden skulle ha fått medel för och som nu försvunnit 2020, är det tidigare
riktade statsbidraget för lärarassistenter. Den egna kostnaden för lärarassistenter år
2020 är 4,2 miljoner kronor varav hälften skulle kunna ha sökts som ett riktat
statsbidrag.
De önskade tillskotten (engångsbelopp) som begärs fördelas enligt följande:
Kategori
Elevassistenter kostnad enligt LSS
Lärarassistenter, tidigare riktat statsbidrag
Summa

Belopp,
tkr
1 000
2 100
3 100
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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 2020/215

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att föreslå nämnden att för år 2020 begära tillskott från
de tillkommande välfärdsmiljarderna av regionstyrelsen.
Har nedan perspektiv beaktats:
Barn- och elevperspektiv

Ja

Jämställdhetsperspektiv

Ja

Landsbygdsperspektiv

Ja

Ekonomisk konsekvensanalys

Ja

Behövs utförligare information Not

Nej

Not

Exempelvis konsekvensanalys m.m.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.

2 (2)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 203

Begäran om tilläggsanslag ur välfärdsmiljarderna - Barn- och utbildningsnämnden

RS 2020/624

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande

Barn- och utbildningsnämnden har hemställt hos regionstyrelsen om ett tilläggsanslag
2020 på 3,1 miljoner kronor. Nämnden påtalar att regionen under året fått extra
tillskott i form av generella statsbidrag som benämns välfärdsmiljarderna.
En av anledningarna till att nämnden begär tilläggsanslag är att kostnaden för elevassistenter i särskolan ökar med anledning av försäkringskassans förändrade tolkning
av regelverket runt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den
andra anledningen är att ett tidigare riktat statsbidrag avseende lärarassistenter togs
bort i samband med att välfärdsmiljarderna beslutades. Barn- och utbildningsnämndens kostnad för lärarassistenter beräknas bli 4,2 miljoner kronor 2020 varav
50 procent skulle kunna sökts som ett riktat statsbidrag.
Regionstyrelseförvaltningen förslår att tilläggsanslaget avslås med anledning av det
mycket svåra ekonomiska läge som uppstått i samband med pandemin.
För att kunna bifalla tilläggsanslag på driftbudgeten måste det finnas utrymme i
budgetresultatet. Eftersom pandemin Covid-19 inneburit ökade kostnader till följd av
en rad extra åtgärder som finansierats via tilläggsanslag samt mycket lägre skatteintäkter enligt skatteprognosen från den 29 april bedömer regionstyrelseförvaltningen
att det inte finns utrymme att medge ytterligare tilläggsanslag för 2020.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås och att barnoch utbildningsnämnden återkommer till budgetberedningen med sina behov.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande föreslår att ärendet går utan eget yttrande till regionstyrelsen och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-17, § 34
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-23

25 (48)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/774
16 juni 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för LSS, socialnämnden
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige


Socialnämndens begäran om tilläggsanslag avslås.

Sammanfattning

Socialnämnden konstaterar vid delårsrapport 1 att nämndens ekonomi inte är i balans
och begär ett tilläggsanslag för LSS-verksamheten på 22 miljoner kr. Verksamheten
är underfinansierad. Nämnden konstaterar att det inte går att finansiera
verksamheten inom tilldelad budgetram. Det är också svårt att hitta områden där
stora besparingar kan göras utan att sänka kvaliteten och frångå lagstadgad kvalitet. I
jämförelse inom respektive verksamhetsområde så är det bara barn- och
ungdomsvården som kostar mer vid jämförelser med liknande kommuner och
nationellt.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås och att
socialnämnden får återkomma till budgetberedningen med sina behov. Med
anledning av den totalprognos som lämnats i delår 1 samt det ansträngda läge som
pandemin Covid-19 innebär finns ingen möjlighet att ge ytterligare driftanslag som
sänker regionens budgeterade resultat.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2020-04-16, § 60

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Socialnämnden
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/774
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-11

SON § 84

SON § 84

Socialförvaltningens ekonomiska läge och
möjligheterna för att minska kostnaderna

SON 2020/5
SON/AU § 59

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner tjänsteskrivelsen och skickar den vidare som sin
skrivelse till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige.

På socialnämndens sammanträde 2020-04-16, under ärendet om Delårsrapport 1 §60,
uppdrog socialnämnden åt socialnämndens ordförande och socialdirektören att
formulera en skrivelse till regionstyrelsen som tydligt visar på de konsekvenser som
följer i verksamheten av att följa tilldelad budget. Detta blev en följd av att
socialnämnden i Delårsrapport 1 begärde ytterligare 22 miljoner kronor i medel för
att täcka befarat underskott inom LSS-verksamheten.
Behovet av stöd från socialtjänsten ökar vilket ger en ansträngd ekonomisk situation.
Antalet anmälningar om barn och unga som far illa blir allt fler. Den psykiska ohälsan
ökar samtidigt som antalet äldre ökar och allt fler är multisjuka. De senaste åren har
socialförvaltningen arbetat med kostnadsminskningar i syfte att nå en ekonomi i
balans. Det är dock fortfarande obalans i ekonomin och det behövs större grepp för
att minska kostnaderna. Detta är svårt då verksamheten till absolut största del är
lagstyrd och ytterligare kostnadsminskningar då kommer att sänka kvaliteten och
frångå lagkrav. Det finns ett fåtal verksamheter som inte är lagstadgade, främst
förebyggande verksamhet, men det är sådan verksamhet som bedöms ge minskat
behov av insatser och därmed lägre kostnader totalt sett.
För att få en ekonomi i balans för 2020 begärs nu 22 miljoner kronor i tilläggsanslag.
Tilläggsanslaget avser LSS-verksamheten. Verksamheten bedrivs till låg kostnad och
har haft underskott mot budget ett flertal år.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.
Det förs en intensiv diskussion på sammanträdet om åtgärder som genomförts för att
minska kostnaderna och om möjliga åtgärder framåt. Socialnämndens ledamöter vill
säkerställa att det finns en hög kostnadsmedvetenhet inom hela socialnämndens
verksamhetsområde, vilket socialdirektören bekräftar att det finns.
Diskussion förs även om kostnaderna på Gotland jämfört med andra kommuner och
regioner och det kan konstateras att kostnadsnivån på Gotland är lägre än i riket
inom de flesta verksamhetsområden förutom inom individ- och familjeomsorgen där
Gotland har en högre kostnadsnivå. Det är främst barn- och ungdomsvården som
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-11

SON § 84

har ett högt kostnadsläge trots att verksamheten på grund av olika besparingsåtgärder
lyckats minska antalet placeringar.
Effekterna av de förebyggande verksamheterna avhandlas och huruvida det kan
göras mer för att minska kostnaderna, såsom ytterligare samarbete med andra
förvaltningar och med ideell sektor. Det diskuterades även om det går att minska
kostnaderna inom de lagstadgade verksamheterna genom att utöka det förebyggande
arbetet.
Socialnämnden och förvaltningen har under en lång tid agerat ansvarstagande och
genomfört många åtgärder för att minska sina kostnader och säkerställa en budget i
balans såsom:
 Driften av personlig assistans har lagts ut på privata utförare.
 Resurser till öppna förskolor har avvecklats.
 Personliga ombud har avskaffats
 Verksamheternas ekonomi diskuteras kontinuerligt på arbetsplatsträffarna vilket
ger en hög kostnadsmedvetenhet bland medarbetarna.
 Antalet placeringar av vuxna missbrukare har minskat. Det beror till viss del på
den behandlingskedja som nu finns inom beroendevården tillsammans med
hälso- och sjukvården. Till viss del beror det på att socialnämnden tagit beslut om
att inte placera vuxna missbrukare enligt Socialtjänstlagen, förutom i
undantagsfall, och att behandling istället sker på hemmaplan med alkohol- och
drogrådgivningen. Kostnaderna för missbruksvården sjönk 2019, som effekt av
dessa åtgärder, med 8,8 miljoner kronor jämfört med föregående år.
 Socialnämnden fattade 2019-09-19, § 101, beslut om en handlingsplan för barnoch familjeenheten. Handlingsplanen var en följd av att placeringar av barn och
unga i samhällsvård fortsatte öka och syftet var att ta fram identifierade
förbättringsområden för fortsatt utvecklingsarbete för att uppnå en ekonomi i
balans. Arbetet med handlingsplanen följdes sedan upp vid varje
nämndsammanträde till och med slutrapporteringen 2020-04-16, § 67. Aktiviteter
som genomförts har haft effekten att antalet placeringar minskar och därmed
kostnaderna för dessa. Samtidigt ökar antalet orosanmälningar och ökningen har
varit markant de senaste åren.
 Under aktuellt sammanträde och ärendet Månadsrapport april och maj, § 83, har
socialnämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en ekonomisk rapport för
individ- och familjeomsorgen, som riskerar underskott gentemot budget, där det
ska beskrivas vilka åtgärder verksamheten kommer att vidta för att nå en
ekonomi i balans 2020. Uppdraget ska redovisas på socialnämndens sammanträde
i september.
 För närvarande sker konkurrensutsättning av två äldreboenden i egen regi i syfte
att minska kostnaderna.
 Under sommaren 2020 upphör stödet till sociala företag.
 Kontinuerligt arbete med att optimera och anpassa bemanning efter behov
samtidigt som heltid som norm införs.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-11

SON § 84

 Socialförvaltningen har identifierat arbetet med bemanning och sänkta sjuktal
som centrala frågor för att kunna minska kostnaderna framåt. På socialnämndens
sammanträde 2019-10-16, § 125, beslutades att socialnämnden vid varje
sammanträde framåt skulle få en redovisning av arbetsmiljön. Denna
återrapportering och fokus på bemanning och sjuktalen pågår fortfarande och
följs noggrant.
 Försörjningsstödet fortsätter att öka och för att möta detta pågår ett arbete med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kring insatser för att bidra till att
personer har en egen försörjning. Bedömningen är dock att kostnaderna för
försörjningsstödet fortsätter att öka med hänsyn till nuvarande läge.
 Socialnämnden begär medel för LSS-verksamheten då den bedöms som
underfinansierad med tanke på det låga kostnadsläget nationellt sett och de
senaste årens volymökningar
 Kraven på hemsjukvården har ökat under de senaste åren och förväntningarna på
det kommunala sjukvårdsuppdraget kommer öka. I och med ökad volym har
kostnaderna ökat och en översyn av uppdraget har påbörjats.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 20 maj 2020
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen, via registrator
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende SON 2020/5
20 maj 2020

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Socialförvaltningens ekonomiska läge kontra möjligheter att
minska kostnaderna
Förslag till beslut

•

Socialnämnden godkänner tjänsteskrivelsen och skickar den vidare som sin
skrivelse till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige.

Sammanfattning

På socialnämndens sammanträde 2020-04-16, under ärendet om Delårsrapport 1 §60,
uppdrog socialnämnden åt socialnämndens ordförande och socialdirektören att
formulera en skrivelse till regionstyrelsen som tydligt visar på de konsekvenser som
följer i verksamheten av att följa tilldelad budget. Detta blev en följd av att
socialnämnden i Delårsrapport 1 begärde ytterligare 22 mnkr i medel för att täcka
befarat underskott inom LSS-verksamheten.
Behovet av stöd från socialtjänsten ökar vilket ger en ansträngd ekonomisk situation.
Antalet anmälningar om barn och unga som far illa blir allt fler. Den psykiska ohälsan
ökar samtidigt som antalet äldre ökar och allt fler är multisjuka. De senaste åren har
socialförvaltningen arbetat med kostnadsminskningar i syfte att nå en ekonomi i
balans. Det är dock fortfarande obalans i ekonomin och det behövs större grepp för
att minska kostnaderna. Detta är svårt då verksamheten till absolut största del är
lagstyrda och ytterligare kostnadsminskar då kommer att sänka kvaliteten och frångå
lagkrav. Det finns ett fåtal verksamheter inte är lagstadgade, främst förebyggande
verksamhet, men det är sådan verksamhet som bedöms ge minskat behov av insatser
och därmed lägre kostnader totalt sett.
För att få en ekonomi i balans för 2020 begärs nu 22 mnkr tilläggsanslag.
Tilläggsanslaget avser LSS-verksamheten. Verksamheten bedrivs till låg kostnad och
har haft underskott mot budget ett flertal år.

Ekonomiskt läge

Socialförvaltningen har en obalans mot tilldelad budget sedan flera år. Förvaltningen
redovisade dock ett överskott mot budget 2019 med 5 mnkr vilket kan förklaras med
cirka 10 mnkr mer i intäkter än förväntat för flyktingmottagningen samt minskade
kostnader kopplat till arbete med bemanning och hög kostnadsmedvetenhet.
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Region Gotland
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2020/5

Exklusive flyktingmottagning var det ett underskott på cirka 5 mnkr. Prognosen för
2020 enligt delårsrapport 1 är ett underskott på 25 mnkr. Det enskilt största
underskottet mot budget står LSS-verksamheten för, 22 mnkr vilket är i nivå med
2019. För detta underskott begärs nu tilläggsanslag för att få en ekonomi i balans för
2020. I strategisk plan och budget 2021-2023 begärs också medel för LSSverksamheten då den bedöms som underfinansierad med tanke på det låga
kostnadsläget nationellt sett och de senaste årens volymökningar.
Ökningen av antalet äldre ökar behovet av insatser ifrån socialförvaltningen och
denna volymökning finansieras med resursfördelningsmodellen. Tidigare överskott
för äldreomsorgen bedöms minska rejält med hänsyn till nya platser på särskilt
boende. Mellan 50 och 60 personer har stått i kö med beslut om särskilt boende men
det har varit svårt att verkställa beslut då det varit brist på platser. Den demografiska
utvecklingen är nu påtaglig. Kostnadsläget för äldreomsorgen är strax under
genomsnittlig kostnad nationellt sett.
Kraven på hemsjukvården har ökat under de senaste åren och förväntningarna på det
kommunala sjukvårdsuppdraget kommer öka. I och med ökad volym har
kostnaderna ökat och en översyn av uppdraget kommer att ske under första halvåret.
Det är höga kostnader för individ- och familjeomsorgen och barn- och
ungdomsvården samt ett underskott mot budget sedan flera år. Dock har alla de
aktiviteter som genomförs effekt så att nu minskar placeringar och kostnaderna för
detta. Samtidigt ökar antalet orosanmälningar och ökningen har varit markant de
senaste åren. Vid årsskiftet fanns inget behov av hyrsocionomer men läget har
förändrats och för att kunna bedriva rättssäker verksamhet och ha en god arbetsmiljö
används nu sju hyrsocionomer vilket bidrar till underskottet (kostnaden för
hyrsocionomer var 10 mnkr 2019).
Försörjningsstödet fortsätter att öka och för att möta detta pågår ett arbete med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kring insatser för att bidra till att personer
har en egen försörjning. Bedömningen är dock att kostnaderna för försörjningsstödet
fortsätter att öka med hänsyn till nuvarande läge.
För att minska kostnaderna har socialförvaltningen genomfört ett flertal besparingar
och effektiviseringar de senaste åren och förvaltningen präglas av en hög
kostnadsmedvetenhet. Till exempel har driften av personlig assistans lagts ut på
privat utförare, resurser till öppna förskolor avvecklats, avskaffat personliga ombud
och minskat antalet placeringar av vuxna missbrukare. För närvarande sker
konkurrensutsättning av två äldreboenden i egen regi i syfte att minska kostnaderna.
Under sommaren upphör också stödet till sociala företag.
I övrigt arbetar förvaltningen alltid med att optimera och anpassa bemanning efter
behov samtidigt som heltid som norm införs. Det finns en stor kostnadsmedvetenhet
inom förvaltningen och verksamheternas ekonomi diskuteras kontinuerligt på
arbetsplatsträffarna.
Förvaltningen har visst inslag av verksamhet som är icke-lagstadgad dock är
bedömningen att den bidrar till lägre kostnader. Ett exempel är alkohol- och
drogrådgivningen som genomför behandling av vuxna missbrukare på hemmaplan, i
samarbete med hälso- och sjukvården, istället för placeringar.
Nedan beskrivs kort vilka lagar socialförvaltningen har att förhålla sig till, hur
myndighetsutövningen sker samt en nationell kostnadsjämförelse.
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Förvaltningens lagstyrda verksamheter

Verksamheterna i förvaltningen är lagstyrda. Det innebära att flertalet av
verksamheterna och insatserna inte går att utesluta och inte genomföra som
kommun. Det betyder att stora delar av förvaltningens verksamheter och insatser
måste finnas.
Socialförvaltningen fattar beslut enligt socialtjänstlagen, SoL; lagen om särskild
service till vissa funktionshindrade, LSS. Socialförvaltningen hanterar också beslut
enligt lag om vård av unga, LVM samt lag om vård av missbrukare, LVM.
Myndighetsbeslut kan överklagas till förvaltningsrätten.
Socialtjänstlagen, SoL

Socialtjänstlagen är en ramlag som innefattar allt ifrån ekonomisk bistånd,
skyddslagstiftning, beroendevård, barn- och ungdomsvård, familjerätt samt insatser
till äldre och till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Insatser kan till exempel vara beslut om hemtjänst, särskilt boende och boendestöd.
Det är ett stort antal ärenden som hanteras varje år och de största volymerna rör
äldreomsorg. Varje år finns en del överklagande som går till förvaltningsrätten.
Utifrån statistiken är bedömningen att förvaltningen följer aktuell lagstiftning och
rättsläget.
Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade, LSS

Besluten enligt LSS är betydligt färre än besluten enligt socialtjänstlagen. LSS är en
rättighetslag och det finns 10 olika insatser som den enskilde kan ansöka om. När det
gäller LSS så är lagstiftningen och rättsläget knepigare. Vilket gör att förvaltningen
har fler avslag och överklagningar. Bedömning utifrån statistik är att förvaltningen
följer lagstiftning och rådande rättsläge.
Kommunerna har ansvar för följande insatser enligt LSS:











Personlig assistent
Ledsagarservice
Kontaktperson
Avlösarservice
Korttidsvistelse
Korttidstillsyn
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
Bostad med särskild service för vuxna
Daglig verksamhet
Råd och stöd (regionalt ansvar)

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga
funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet
och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde
får möjlighet att leva som andra. LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och
särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan
lagstiftning. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon
inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran om stöd och service
från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om
det är en insats som regleras i lagen. Motivet till detta är att det i allmänhet får antas
vara till fördel för den enskilde.
I och med att det är en rättighetslagstiftning går det inte att neka någon som tillhör
personkretsen insats.
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Övriga lagar som styr socialförvaltningens verksamhet
Hälso- och sjukvårdslag, HSL

HSL är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård.
Den anger vad regionen, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda
patienten. Bland annat behandling, rehabilitering och habilitering för
personer i behov av dessa insatser.
Lag om vård av unga, LVU

Om ett barn eller en tonåring riskerar att fara riktigt illa kan han eller hon vårdas
enligt lagen om vård av unga, LVU. LVU är en skyddslagstiftning, där fokus är på
den unga personens bästa. Lagen ska helt enkelt skydda henne eller honom från att
fara illa.
Det är förvaltningsrätten som beslutar om en ung person ska vårdas enligt LVU eller
inte. Men det är socialnämnden på kommunen som bestämmer hur detta ska göras.
Det är också socialnämnden som tar initiativ till LVU-vården och skickar ansökan till
förvaltningsrätten. Under 2019 togs 26 beslut om LVU och det blev totalt 16 167
vårddygn.
Lag om vård av missbrukare, LVM

Om någon är så djupt inne i ett missbruk att hon eller han behöver vård men vägrar
gå med på det, kan förvaltningsrätten besluta om tvångsvård. Syftet med detta är att
bryta missbruket och motivera till frivillig behandling.
Det är förvaltningsrätten som beslutar om en person ska få vård enligt lag om vård
av missbrukare i vissa fall (LVM).
För att förvaltningsrätten ska kunna besluta om tvångsvård ska:


personen ha missbrukat exempelvis alkohol eller narkotika på ett sådant sätt
att hon eller han behöver vård för att bryta missbruket, och



personen vägrar gå med på vård frivilligt, samt



personen utsätter sig för allvarlig fara, riskerar att förstöra sitt liv eller
riskerar att allvarligt skada sig själv eller närstående till följd av missbruket.

Socialnämnden i den missbrukande personens hemkommun tar initiativ till
tvångsvård genom att skicka ansökan till förvaltningsrätten. Antalet domar 2019 var
7 och det ledde till 1 286 vårddygn.
Ej lagstadgad verksamhet

Inom socialförvaltningen finns några verksamheter som inte är helt lagstyrda. Det rör
sig främst om förebyggande verksamhet som innebär minskade kostnader längre
fram. Nedan beskrivs vad verksamheterna gör och vilken effekt deras arbete har.
Hälsofrämjande enheten (mötesplatser)

Årsbudget för öppna mötesplatser 2 400 tkr.
Inom socialförvaltningen finns den Hälsofrämjande enheten, bestående av
anhörigstödsverksamhet, dagverksamheter för personer med demenssjukdom samt
öppen hälsofrämjande verksamhet för personer 65+, liksom uppdrag kring
fallförebyggande åtgärder. Anhörigstöd och dagverksamheter för personer med
demenssjukdom är båda lagstadgade verksamheter. Hälsofrämjande verksamhet för
personer 65+ liksom det fallförebyggande arbetet är inte lagstadgat.
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Uppdraget är att organisera en hälsofrämjande enhet i syfte att förebygga ökad
psykisk och fysisk ohälsa liksom motverka upplevd ensamhet. Samtliga dessa
aspekter av förebyggande av ohälsa kring psykisk, fysisk och existentiell hälsa – är
centrala för att skapa ökat välbefinnande och hälsa i befolkningen, men också säkra
god kvalitet inom förvaltningens egna verksamheter. Hälsofrämjande enheten verkar
för att utveckla digitala metodstöd – i nuläget finns digitala rörelsefilmer men också
nyskapande metodstöd för existentiella frågor att arbeta med i verksamheter (så som
särskilda boenden, dagverksamheter, daglig verksamhet). I det förebyggande arbetet
ingår också att bedriva kunskapsutveckling hos personer 65+ kring digital
inkludering. Enheten driver idag en utveckling av att än mer bedriva intern liksom
extern kompetensutveckling inom det hälsofrämjande området. Genom att
socialförvaltningen har den Hälsofrämjande enheten att tillgå med kunskap och att
driva utveckling av förebyggande arbete, bedöms verksamheten fortsatt vara viktig
att prioritera.
Konsekvenser av att upphöra med förebyggande verksamhet likt den
Hälsofrämjande enheten idag bedriver, skulle vara en troligen betydande ökning av
psykisk och fysisk ohälsa, ökat stillasittande, minskad digital och social inkludering
för en stor andel människor på Gotland (där andelen personer över 65 år uppgår till
25 procent).
Socialjour

Årsbudget 2 228 tkr
Socialjouren hanterar akuta ärenden utanför kontorstid samt en del utredningar som
annars skulle hanteras av ordinarie verksamhet. Till exempel körkortsyttranden och
åklagaryttranden för personer som inte är aktuella inom individ- och
familjeomsorgen. Verksamheten är placerad i polishuset. Socialjouren är inte
lagstadgad men det måste alltid finnas tjänstemän inom socialförvaltningen
tillgängliga för akuta situationer. Om det inte är organiserat som socialjouren så
måste det lösas på annat sätt.
Bedömningen är att det möjligtvis skulle kunna vara något lägre kostnad med annan
organisation men då kan konsekvenserna bli att den direkta kopplingen till polisen
försämras.
Familjestödsenheten

Årsbudget 19 977 tkr (varav 607 tkr avser familjefrid)
Familjestödsenheten är en utförararenhet som hanterar biståndsbedömda insatser för
barn och unga 0-18 år samt råd- och stödsamtal för barn under sex år. Insatserna
beslutas av barn- och familjeenheten samt enheten för familjehem och familjerätt.
Under 2019 hanterade familjestödsenheten 579 biståndsbedömda insatser. Insatserna
är behandling för familjer med behov av insatser för att ge barn och ungdomar en
stabil och trygg hemsituation. De hanterar ärenden som annars skulle behöva
placering i familjehem alternativt HVB.
Familjefrid ingår i enheten och har insatser för våldsutsatta barn, ungdomar och
vuxna och för våldsutövare. Enligt SoL 5 kap §11 har socialnämnden ett särskilt
ansvar för denna målgrupp.
Utöver detta så arbetar enheten med förebyggande åtgärder i form av
gruppverksamhet och viss fältverksamhet. Gruppverksamheten riktar sig till föräldrar
som erbjuds olika typer av föräldrautbildningar så som ABC, Komet och BIFF. 2019
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deltog 214 vuxna i grupp. Gruppverksamhet riktar sig även mot barn och ungdomar i
form av skilda världar och tryggvegrupp. 2019 deltog 112 barn och ungdomar i
gruppverksamhet.
Bedömningen är att verksamheten till största del förvisso är icke-lagstadgad men att
effekten av insatserna överstiger kostnaderna för verksamheten. Det är dock svårt att
mäta då det oftast är insatser som ger effekt på lång sikt.
Alkohol- och drogrådgivningen

Årsbudget 4 315 tkr
Alkohol och drogrådgivningen, ADR, bedriver rådgivning och behandling enskilt
och i grupp för vuxna med beroendeproblematik och deras anhöriga. Tillsammans
med övriga insatser så är alkohol och drogrådgivningen ett alternativ till placering på
HVB.
ADR ingår i den behandlingskedja som byggts upp där även den sammanhållna
beroendevården med hälso- och sjukvården ingår. Detta har gjort det möjligt att
sänka placeringskostnaderna. Under krisen med ensamkommande flyktingbarn
stängdes ADR tillfälligt och då ökade placeringskostnaderna markant. Kostnaderna
för missbruksvården sjönk 2019 med 8,8 mnkr kr jämfört med föregående år. Detta
berodde till stor del på den behandlingskedja som nu finns inom beroendevården.
Det berodde också på att socialnämnden tog beslut att inte placera vuxna
missbrukare enligt SoL, utom i undantagsfall, och att behandling istället skulle ske på
hemmaplan med ADR.
ADR har under 2019 haft 432 rådgivande samtal. Därutöver har 261 personer gått i
behandling, 113 kvinnor och 148 män. De har totalt erhållit 3 268 samtal enskilt eller
i grupp. Av dessa är 56 anhöriga som har erhållit 380 samtal.
Bedömningen är att denna verksamhet ger betydligt lägre kostnader då färre
placeringar av vuxna missbrukare behövs, dessutom ger den bättre kvaliteten för
brukarna.
MiniMaria

Årsbudget 2 678 tkr
MiniMaria är ett integrerat team tillsammans med hälso- och sjukvården. MiniMaria
bedriver rådgivning och behandling enskilt och i grupp för unga och unga vuxna med
drogproblematik. MiniMaria ger även stöd till föräldrar. Tillsammans med övriga
insatser så är MiniMaria ett alternativ till placering på HVB. Viktig uppgift för
MiniMaria är att fånga individer tidigt, unga, för att bryta ett beroende i tid.
MiniMaria har haft drygt 200 personer per år och ungefär hälften av dessa är under
18 år.
Bedömningen är att effekten av MiniMaria leder till minskade kostnader på sikt.
Socialpsykiatriskt team

Årsbudget för socialförvaltningen 580 tkr
Socialpsykiatriska teamet är ett team som arbetar med behandling för de barn och
unga och deras familjer som behöver specialistvård i öppenvård. Socialpsykiatriska
teamet är alternativ till slutenvård inom psykiatrin alternativt HVB. Behandlingen
syftar till att individen ska kunna ta emot öppenvårdsinsatser inom den ordinarie
öppenvården hos Barn och ungdomspsykiatrin alternativt socialtjänsten.
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Under 2019 har 25 ärenden erhållit behandling hos teamet. En uppskattning är att
drygt 20 ärenden inte är placerade efter behandlingen.
Bedömningen är att effekten av teamets arbete ger lägre kostnader, framför allt inom
psykiatrin.
Första linjen

Årsbudget totalt inklusive hälso- och sjukvårdsförvaltningen är 3 600 tkr vilket
finansieras av statliga medel.
Första linjen är ett integrerat team tillsammans med hälso- och sjukvården. Det är en
mottagning som arbetar med stöd för barn och ungdomar mellan 7-17 år och deras
föräldrar som har lättare psykisk ohälsa. Individer erbjuds stöd enskilt och i
gruppverksamhet. Under ett år möter första linjen cirka 560 klienter. Det är en insats
för att förebygga att psykiska hälsan ska bli komplex. Målsättningen är också att
undvika placering. En HVB-placering kostar cirka 4 500 kronor per dygn, vilket
innebär en årskostnad på 1,6 mnkr per placering. I och med första linjen har ett antal
placeringar kunnat undvikas.
Bedömningen är att effekten av insatserna leder till lägre kostnader.
Familjerådslag

Årsbudget 2 068 tkr
Familjerådslagteam arbetar med att planera, genomföra och följa upp familjerådslag
alternativt nätverksmöten. Avsikten med dessa möten är att kartlägga individens/
familjens egen syn på risk och friskfaktorer och tillsammans med nätverket finna
lämpliga lösningar. Arbetet syftar till att undvika placering i HVB alternativt
familjehem och minimera övrigt behov av insatser.
Under 2019 hade teamet cirka 100 familjerådslag/nätverksmöten. Bedömningen är
att genom familjerådslagets insatser kan placeringar undvikas vilket leder till lägre
kostnader. Bedömningen är att genom familjerådslaget kan cirka fem placeringar per
år undvikas. En HVB-placering kostar cirka 4 500 kr per dygn, vilket innebär en
årskostnad på 1,6 mnkr per placering.

Volymförändringar
Äldreomsorg

Antalet brukare och insatser inom äldreomsorgen har ökat de senaste åren vilket är i
linje med att det blir att fler äldre på Gotland. Antalet hemtjänsttimmar ökade med
4,7 procent mellan 2018 och 2019. Antalet platser på särskilt boende kommer att öka
med 10 procent under 2020. Kostnadsökningen detta innebär finansieras genom
resursfördelningsmodellen som bygger på demografiska förändringar.
Hemsjukvård

Antalet hembesök inom hemsjukvården har ökat med 11 procent mellan 2018 och
2019 och antalet inskrivna patienter har ökat med 4,6 procent.
LSS-insatser

LSS-insatserna minskade något mellan 2018 och 2019, dock har det varit en stor
ökning de senaste fem åren. Antalet brukare med insatsen bostad med särskild
service LSS har ökat med 9 procent, insatsen daglig verksamhet drygt 12 procent och
personlig assistans enligt LSS har ökat med 26 procent och nästan 60 procent sett till
antal timmar. Denna ökning har medfört stora underskott mot budget.
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Antalet personer i bostad med särskild service enligt LSS blir allt äldre och
vårdkrävande och kostnaderna i framför allt gruppbostäderna blir därmed större.
Budgeten för denna insats behöver anpassas utifrån demografi.
Individ- och familjeomsorg

Inom barn- och ungdomsvården har det varit stora volymökningar och kostnaderna
har ökat med nästan 30 procent de senaste fem åren, dock har kostnadsutvecklingen
bromsats som effekt av ett flertal aktiviteter. Antalet orosanmälningar har ökat 46
procent på fem år och ökningen fortsätter in på 2020.
Antalet externa placeringar av vuxna missbrukare har sjunkit avsevärt sedan
verksamheten införde ett annat arbetssätt med mer behandling i öppenvården,
alkohol- och drogrådgivningen. Den sammanhållna beroendevården med psykiatrin
ger också stor effekt
Kostnaden för försörjningsstödet ökade med över 10 procent 2019 framför allt
beroende på Arbetsförmedlingens omställning och Försäkringskassans ändrade
förhållningssätt. Dock var antalet hushåll oförändrat men större familjer och längre
tid samt större belopp. Långvarigt biståndeberoende har ökat. Bedömningen är att
behovet av försörjningsstöd kommer att fortsätta att öka framåt med hänsyn till
senaste tidens ökade arbetslöshet.
Kostnadsläge i en nationell jämförelse

Jämförelserna avser 2018 och siffrorna kommer ifrån Kolada.
Äldreomsorg: Trots att Gotland har en högre andel invånare över 65 år är
kostnaderna relativt låga, sett som kronor per invånare.

LSS: Kostnaderna för LSS-insatser är fortsatt betydligt lägre än i riket. Trots detta är
det stora underskott för LSS-verksamheten.

Individ- och familjeomsorg: Kostnaderna för individ- och familjeomsorg är
fortfarande höga på Gotland och betydligt över riksgenomsnittet. Det är barn- och
ungdomsvården som har ett högt kostnadsläge, både beroendevården och
försörjningsstödet har kostnader i nivå med riket.
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På socialnämndens sammanträde 2020-04-16, under ärendet om Delårsrapport 1 §60,
uppdrog socialnämnden åt socialnämndens ordförande och socialdirektören att
formulera en skrivelse till regionstyrelsen som tydligt visar på de konsekvenser som
följer i verksamheten av att följa tilldelad budget. Detta blev en följd av att
socialnämnden i Delårsrapport 1 begärde ytterligare 22 mnkr i medel för att täcka
befarat underskott inom LSS-verksamheten.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att skicka denna skrivelse till
regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen, via registrator
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Sammanträdesdatum 2020-04-16

SON § 60

Delårsrapport 1

SON 2020/5

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner delårsrapport 1 2020.
 Socialnämnden begär hos regionfullmäktige medel med 22 mnkr för att täcka
befarat underskott inom LSS-verksamheten.
 Socialnämnden poängterar vikten av att fortsätta med de prioriteringar och
aktiviteter som utsetts för att uppnå en budget i balans.
 Socialnämnden uppdrar åt socialnämndens ordförande och socialdirektören att
formulera en skrivelse till regionstyrelsen som tydligt visar på de konsekvenser
som följer av att följa tilldelad budget.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ekonomi
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.
I och med det prognostiserade underskottet bör socialnämnden äska medel ifrån
regionfullmäktige. Äskandet bör kopplas till LSS-verksamheten då den är
underfinansierad. Det är svårt att hitta områden där stora besparingar kan göras utan
att sänka kvaliteten och frångå lagstadgad kvalitet. I jämförelse inom respektive
område så är det bara barn- och ungdomsvården som kostar mer vid jämförelser med
liknande kommuner och nationellt. Inom den verksamheten pågår ett intensivt arbete
som minskar kostnaderna trots stor inströmning av orosanmälningar. I övrigt pågår
flera andra aktiviteter i syfte att minska kostnaderna framför allt vad gäller
bemanning, effektiviseringar och minskat antal externa placeringar. Det finns en stor
kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet ute i verksamheterna. Dessutom pågår en
konkurrensutsättning av två särskilda boenden i syfte att minska kostnaden för
äldreomsorgen.
I socialförvaltningen är det endast ett fåtal verksamheter som inte är lagstyrda, till
exempel hälsofrämjande enheten och alkohol- och drogrådgivningen. Den senare gör
att behandling av missbrukare kan ske på hemmaplan vilket har minskat kostnaderna
för placeringar rejält och ökat kvaliteten för brukarna. Den hälsofrämjande enheten
är riktad mot äldre personer och är en förebyggande verksamhet som minskar
behovet av insatser ifrån socialtjänsten.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2020-04-16

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. Nettokostnaden för förvaltningen har ökat med 4,2 procent för perioden och
prognosen för helåret är en 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. Verksamheten har mycket låga kostnaderna
nationellt sett.
För individ- och familjeomsorg prognostiseras ett underskott men kostnadsläget för
barn- och ungdomsvården ser bättre ut vilket är en effekt av ändrat arbetssätt, 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.
Kvalitet
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.
Medarbetare
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2020-04-16

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.
Måluppfyllelse
Samtliga aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan för 2020 inom målområdena
samhälle, kvalitet, medarbetare och ekonomi är påbörjade. Bedömningen är att
aktiviteterna bidrar till att uppfylla de övergripande målen.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.
Diskussion förs om i huvudsak kostnaderna för LSS och försörjningsstödet.
Försörjningsstödet för mars månad 2020 är det högsta som någonsin utbetalats.
Bedömningen är att ökningen till stor del handlar om neddragningar och ändrade
arbetssätt hos statliga myndigheter som tidigare erbjudit fler stödinsatser.
Kostnaderna för försörjningsstödet bedöms öka ytterligare framöver i och med
Covid-19-pandemin.
Diskussionen om LSS handlar i huvudsak om alternativa finansieringsmodeller för
LSS och om vad förvaltningen inom befintlig budgetram kan göra för att uppnå
budget i balans och därmed även finansiera LSS. Ekonomichefen och
socialdirektören konstaterar att förvaltningen inom budgetramen inte kan finansiera
LSS.
De åtgärder förvaltningen kan vidta för att åstadkomma en budget i balans är att
skära ner på de förebyggande verksamheter som inte är lagstadgade och att sänka
kvaliteten på de lagstyrda verksamheterna. Det vore inte tillräckligt att endast dra ner
på de förebyggande, icke lagstadgade verksamheterna och det skulle troligen få stora
ekonomiska konsekvenser på längre sikt. Socialnämnden och socialförvaltningen kan
heller inte själva besluta om att minska på de lagstadgade verksamheterna då det
innebär att inte följa lagen och att det får en påverkan på kvalitet och rättssäkerhet.
Samtidigt måste den tilldelade budgeten följas och det råder därmed en stor
målkonflikt mellan lagstadgat uppdrag och ekonomiska mål.
Socialnämnden konstaterar enigt att det behövs en tydlig information till
regionstyrelsen om vilka konsekvenserna blir att minska på såväl förebyggande som
lagstadgad verksamhet.
Yrkande:
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2020-04-16

Ordförande yrkar att socialnämnden lägger till två ytterligare beslutspunkter:
 Socialnämnden poängterar vikten av att fortsätta med de prioriteringar och
aktiviteter som utsetts för att uppnå en budget i balans.
 Socialnämnden uppdrar åt socialnämndens ordförande och socialdirektören att
formulera en skrivelse till regionstyrelsen som tydligt visar på de konsekvenser
som följer av att följa tilldelad budget.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2020, daterad 2020-04-15
Delårsrapport 1 2020, daterad 2020-04-14
Skickas till
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
RSF ekonomi och styrning
RS registrator
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Tjänsteskrivelse
SON 2020/5
15 april 2020

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Delårsrapport 1 2020
Förslag till beslut

 Socialnämnden godkänner delårsrapport 1 2020.
 Socialnämnden begär hos regionfullmäktige medel med 22 mnkr för att täcka
befarat underskott inom LSS-verksamheten.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Ekonomi

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.
I och med det prognostiserade underskottet bör socialnämnden äska medel ifrån
regionfullmäktige. Äskandet bör kopplas till LSS-verksamheten då den är
underfinansierad. Det är svårt att hitta områden där stora besparingar kan göras utan
att sänka kvaliteten och frångå lagstadgad kvalitet. I jämförelse inom respektive
område så är det bara barn- och ungdomsvården som kostar mer vid jämförelser med
liknande kommuner och nationellt. Inom den verksamheten pågår ett intensivt arbete
som minskar kostnaderna trots stor inströmning av orosanmälningar. I övrigt pågår
flera andra aktiviteter i syfte att minska kostnaderna framför allt vad gäller
bemanning, effektiviseringar och minskat antal externa placeringar. Det finns en stor
kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet ute i verksamheterna. Dessutom pågår en
konkurrensutsättning av två särskilda boenden i syfte att minska kostnaden för
äldreomsorgen.
I socialförvaltningen är det endast ett fåtal verksamheter som inte är lagstyrda, till
exempel hälsofrämjande enheten och alkohol- och drogrådgivningen. Den senare gör
att behandling av missbrukare kan ske på hemmaplan vilket har minskat kostnaderna
för placeringar rejält och ökat kvaliteten för brukarna. Den hälsofrämjande enheten
är riktad mot äldre personer och är en förebyggande verksamhet som minskar
behovet av insatser ifrån socialtjänsten.
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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. Nettokostnaden för förvaltningen har ökat med 4,2 procent för perioden och
prognosen för helåret är en 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. Verksamheten har mycket låga kostnaderna
nationellt sett.
För individ- och familjeomsorg prognostiseras ett underskott men kostnadsläget för
barn- och ungdomsvården ser bättre ut vilket är en effekt av ändrat arbetssätt, 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.

Kvalitet

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.

Medarbetare

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
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beroendet av timanställda i syfte öka stabiliteten genom bemanning med ordinarie
medarbetare. Ett arbete som även förväntas bidra positivt till frisknärvaron.

Måluppfyllelse

Samtliga aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan för 2020 inom målområdena
samhälle, kvalitet, medarbetare och ekonomi är påbörjade. Bedömningen är att
aktiviteterna bidrar till att uppfylla de övergripande målen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2020, daterad 2020-04-15
Delårsrapport 1 2020, daterad 2020-04-14
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
RSF ekonomi och styrning
RS registrator
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Sammanfattning
Kvalitet

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.
1.2

Medarbetare

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

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.
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.
1.3

Ekonomi

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
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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
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.

2
2.1

Händelser av väsentlig betydelse
Allmänt

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Löneöversynen framflyttad
Under mars månad beslutades att 2020 års löneöversynsarbete skjuts upp för de
avtalsområden som saknar avtal. Löneöversynsarbetet kommer att återupptas under hösten
så snart avtalsförhandlingarna blir klara.
Utbildningssatsning
Ersättningen för nyutbildade undersköterskor höjs till 3 000 kronor per månad.
Förvaltningen inrättade också en utbildningsanställning med placering inom
hemsjukvården för sjuksköterskor som vill utbilda sig till distriktssjuksköterska.
Heltidsresan
Inom Region Gotland är socialförvaltningen en av de förvaltningar som kommit längst
med heltidsresan. Det är också den förvaltning som har flest deltidsanställda. Under 2020
nyanställs på heltid och de som redan jobbar inom förvaltningen erbjuds att gå upp i tid.
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Digitaliseringens möjligheter
Efter att projektet kring välfärdsteknik inom äldreomsorgen avslutats fortsätter den digitala
utvecklingen genom projektet Digital äldreomsorg (finansierat av Europeiska
Socialfonden). I januari samlades runt 200 undersköterskor och annan omvårdnadspersonal
till en första utbildningsdag på temat digitalisering i verkligheten.
IFO-dag om barnkonventionen och barnrätt
I januari samlades också medarbetare inom individ- och familjeomsorgen till en
utbildningsdag om barnkonventionen. Från och med 1 januari 2020 är barnkonventionen
en del av svensk lagstiftning.
Studenter lär känna regionen som arbetsgivare
Region Gotland bjöd in till informationsdag för alla socionomstudenter vid Campus
Gotland Uppsala Universitet. Det var en stor uppslutning, 33 av 35 elever deltog.
Vi vann Psynkpriset
Tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen jobbar socialförvaltningen med tre
viktiga verksamheter kring barn och unga: Första linjen, MiniMaria och Socialpsykiatriskt
team. För det goda samarbetet och effekterna man kan se prisades Region Gotland.
Det är Sveriges kommuner och regioner, SKR, som står bakom Psynkpriset som varje år
delas ut för förtjänstfulla insatser kring barn och ungas psykiska hälsa.
Prisades under Förnyelsedagen
Socialförvaltningen tävlade med fyra bidrag till årets Förnyelsepris. Förvaltningen vann i
två kategorier:
- Projektet 3S, välfärdsteknik inom äldreomsorgen vann årets temapris som var
digitalisering.
- Hälsofrämjande enheten vann det andra priset, årets servicepris. Det vann man för
de digitala rörelsefilmer som enheten spridit till personer över 65 år och som
används i den ordinarie verksamheten.
De andra två bidragen som var med under Förnyelsedagen var Familjerådslagsteamet och
Din coach - ett nära stöd för personer med en funktionsnedsättning.
Krisledning
Ledningsgruppen genomförde i mitten av februari en övning av allvarlig händelse ledd av
kris- och beredskap inom Regionstyrelseförvaltningen.
2.2

Corona (Covid-19, pandemi)

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Det är speciella tider när denna delårsrapport skrivs. Coronaviruset påverkar stora delar av
förvaltningens arbete och har förändrat många verksamheter.
Här är bara några exempel:
 Förvaltningens ledning har särskilda möten kring coronaläget varje vecka. Ett
ständigt fokus är arbetsmiljön och frågan om bemanning.
 Alla avdelningar har gjort risk- och konsekvensanalyser kring vad en mycket högre
sjukfrånvaro skulle få för konsekvenser.
 Flera enheter och avdelningar har tidvis haft ett tufft personalläge, exempelvis
hemtjänst och barn- och familjeenheten.
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Besöksförbud på särskilda boenden för äldre och LSS.
Mer distansarbeten för de verksamheter som har möjlighet till det.
Skypesamtal med familjer när det är möjligt inom individ- och familjeomsorgen.
Ändrade och förstärkta rutiner kring bland annat hygien för hemsjukvård,
hemtjänst, LSS och äldreomsorg.
 Sjuksköterska vid hemsjukvården förstärker MAS, medicinskt ansvarig
sjuksköterska.
Några exempel på goda initiativ i samband med corona:
 Daglig verksamhet har erbjudit sina tjänster för att exempelvis tvätta åt hemtjänsten
eller tillverka skyddsutrustning.
 Hemtjänsten var tidigt ute och såg till att anställda hade tillgång till kit med
skyddsutrustning att ha med sig i bilen eller på cykeln.
 Prispengarna som projektet 3S fick när man vann temapriset går till digitala
konserter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och inom
äldreomsorgen. I coronatider sitter många isolerade i sina hem och på boenden.
Förhoppningen är att musik som alla kan lyssna till är välkommet.
 Hälsofrämjande enheten jobbar med att sprida sina digitala rörelsefilmer och har
tagit initiativ till digitala samtalscaféer.
Socialförvaltningen 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.

3 Förväntad utveckling
Medarbetare
På grund av corona (Covid-19) förväntas sjuktalet öka så länge samhällssmittan kvarstår.
Samtidigt bedöms söktrycket till utannonserade tjänster öka av samma skäl. Nya arbetssätt
kommer att implementeras som ett led i begränsningen till fysiska möten. Utvecklingen i
personalkostnaden är svårbedömd med tanke på nationella stimulanspaket och
smittspridningens varaktighet. I nuläget går det inte heller att bedöma nivån på löneavtalen
i kommande avtalsrörelse. Det mesta beror på utvecklingen av coronapandemin.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Möjlighet att studera till undersköterska
Socialförvaltningen erbjuder i samarbete med Vuxenutbildningen tio tillsvidareanställda
boendeassistenter eller stödassistenter att delta i en ny pilot för validering/komplettering
för att bli undersköterska.
Processen med att konkurrensutsätta särskilda boenden går vidare
Socialnämndens beslut om konkurrensutsättning av de två särskilda boenden går vidare.
Under våren ska förvaltningsledning och politiker hålla informationsmöten för
medarbetare om processen. På grund av coronaviruset har mötena tvingats senareläggas.
Besök nämnden
Under året ges alla medarbetare inom socialförvaltningen möjlighet att sitta med och lyssna
på ett sammanträde i socialnämnden. Flera intresserade har redan anmält sig
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Samhälle

4.1

Målområde: Social hållbarhet

Inom målområdet Social hållbarhet har socialförvaltningen valt ta fram aktiviteter som
kopplar till samtliga tre mål. Målen kan ha fler aktiviteter, Nedan redovisas framtagna
aktiviteter samt en beskrivning av förvaltningens arbete under delår 1.
Avser mål: Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

Resultat från Socialpsykiatriskt team (SPT),
Skolfam och Etableringslinje används i
verksamhetsutveckling

1.

Verksamheten har
framtagna
utvecklingsområden som
bygger på resultat i SPT,
Skolfam och etableringslinje

Genomför
d

x

1. Resultat från Socialpsykiatriskt team (SPT), Skolfam och Etableringslinje används i
verksamhetsutveckling
Det pågår ett arbete inom individ- och familjeomsorgen kring att kunna ta fram
mätbara resultat för att sedan kunna använda dessa i verksamhetsutveckling. För
skolfam och etableringslinje så kan resultaten redovisas först vi terminens slut.
Avser mål: Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor
Aktivitet

Mätbart mål

Status

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Ej
Påbörjad
påbörjad
Effekten mäts utifrån
indikatorer som togs fram
vid införandet av första
linjen

1.

Mäta effekten av införandet av första linjen

2.

Prioritera insatser för föräldrar med
försörjningsstöd i syfte att närma sig
arbetsmarknaden

3.

Medarbetare har genomgått utbildning
”första hjälpen för psykisk hälsa”

100% av medarbetare har
genomgått utbildning utifrån
framtagen plan

x

4.

Utveckla ett kvalitativt samarbete med
Barn- och elevhälsan, barn- och
ungdomspsykiatrin och Barnhabiliteringen

Mötesformer inom Barnsam
finns med ett tydligt syfte
att hitta förbättringar i
arbetsprocesser och flöden
mellan verksamheterna

x

Mätningar visar att fler har
närmat sig arbetsmarknaden

Genomför
d

x

x

1. Mäta effekten av införandet av första linjen
Inom avdelningen individ- och familjeomsorg så har man påbörjat arbetet med att ta
fram indikatorer för att kunna mäta effekten av första linjen. Det är dock för tidigt
att kunna se effekterna för andra enheter och verksamheter. Dock kan man se goda
resultat av den behandling som ges.
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2. Prioritera insatser för föräldrar med försörjningsstöd i syfte att närma sig arbetsmarknaden
Det pågår ett arbete inom individ- och familjeomsorgen kring att prioritera insatser
för föräldrar som har försörjningsstöd.
3. Medarbetare har genomgått utbildning ”första hjälpen för psykisk hälsa”
Under början av året så fortgick utbildningarna kring första hjälpen för psykisk hälsa
enligt framtagen plan. Med anledning av Covid- 19 så är nu utbildningarna pausade
vilket gör att förvaltningen inte kommer kunna utbilda i den takt som var planerat.
Socialförvaltningen planerade även i samband med denna utbildning att utbilda två
medarbetare till instruktörer i syfte att dessa skulle hålla utbildningar. Även detta har
skjutits upp till hösten och försenat arbetet.
4. Utveckla ett kvalitativt samarbete med Barn- och elevhälsan, barn- och ungdomspsykiatrin och
Barnhabiliteringen
Inom Barnsam pågår en översyn av organisationen för samverkansfrågor mellan
Hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan. Denna översyn syftar till att skapa
bättre förutsättningar för de områden där förvaltningarna behöver samverka. Inom
avdelningarna pågår flera goda utvecklingsarbeten med berörda samverkansparter.
Avser mål: Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Revidera plan för extraordinära
händelser

2.

Tydliggöra förvaltningens ansvar vid Uppdaterad plan finns
extraordinära händelser

3.

Ledningsgruppen genomför en
praktisk krisövning

Genomför
d

Uppdaterad plan finns
x

x

Övningen är genomförd

x

1. Revidera plan för extraordinära händelser
Arbetet med att revidera plan för avdelningarnas extraordinära händelser planeras att
göras under våren. Hemtjänsten och hemsjukvården har påbörjat ett arbete inom
sina respektive avdelningar.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

2. Tydliggöra förvaltningens ansvar vid extraordinära händelser
Arbetet med att revidera förvaltningens ansvar vid extraordinära händelser planeras
att göras under våren.
3. Ledningsgruppen genomför en praktisk krisövning
Ledningsgruppen genomförde i mitten av februari en övning av allvarlig händelse
ledd av kris- och beredskap inom regionstyrelseförvaltningen. Övningen har sedan
följts upp på förvaltningens ledningsgrupp.
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4.2

Målområde: Ekonomisk hållbarhet

Inom målområdet ekonomisk hållbarhet så har socialförvaltningen inga framtagna
aktiviteter för 2020 inom något av målen.
4.3

Målområde: Ekologisk hållbarhet

Inom målområdet Ekologisk hållbarhet har socialförvaltningen valt ta fram aktiviteter för
två mål. Målen har fler aktiviteter. Nedan redovisas framtagna aktiviteter samt en
beskrivning av förvaltningens arbete under delår 1.
Avser mål: Gotlands klimatavtryck minskar
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Revidera miljöplanen

2.

Beakta miljöperspektivet i utvecklingsoch utredningsarbeten

Uppdaterad plan finns

x

Alla utredningar ska ha
beaktat miljöperspektivet

x

Genomförd

1. Revidera miljöplanen
Arbetet har börjat med ett inledande möte tillsammans med miljöstrateg och
miljösamordnare på regionstyrelseförvaltningen för att ta fram vilka aktiviteter
socialförvaltningen skulle kunna ta med i en reviderad handlingsplan för miljöarbete.
2. Beakta miljöperspektivet i utvecklings- och utredningsarbeten
Kvalitet- och utvecklingsavdelningen har uppdaterat sina mallar för tjänsteskrivelser för
att säkra att miljöperspektivet beaktas i utredningar.
Inom förvaltningens olika avdelningar så pågår flera utvecklingsarbeten utifrån ett
miljöperspektiv. Exempel på sådana utvecklingsarbeten är:
 Ökat användande av webbaserade möten
 Kvalitetssäkring av inkontinenshjälpmedel
 Ökat användande av elcyklar
 Samverkan med andra för att minska resandet vid placeringar i andra
kommuner.
Avser mål: Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemet
Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Revidera miljöplanen

Uppdaterad plan finns

Genomförd
x

Se svar ovan.
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5 Kvalitet
Flera utvecklingsarbeten pågår inom förvaltningens avdelningar och framförallt genom
digitalisering. Inom särskilda boenden pågår ett omfattande projekt kring att höja
kompetensen kring digitalisering hos medarbetare. Vidare så fortsätter arbetet med digital
tillsyn. Inom hemsjukvården så har man tagit fram en ny e-tjänst för hemsjukvård vid
tillfällig vistelse. Det pågår även en pilot kring mobil dokumentation. Inom omsorgen om
funktionsnedsatta pågår ett aktivt arbete med att samla in brukares förbättringsförslag till
appen Wellbee för ytterligare produktutveckling. Inom individ- och familjeomsorgen ser
man en fortsatt ökning av användandet av e-tjänsten för försörjningsstöd. Målet är att 55
procent av ansökningarna ska inkomma via e-tjänsten 2020. I Mars inkom 47 procent av
ansökningarna digitalt.
Inom målområdet Kvalitet har socialförvaltningen valt ta fram aktiviteter som kopplar till
samtliga tre mål. Målen kan ha fler aktiviteter. Nedan redovisas framtagna aktiviteter samt
en beskrivning av förvaltningens arbete under delår 1.
Avser mål: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

2.

Skapa webbsida för personer som är 65
år och äldre med samlad in-formation
Vi skapar nya ändamålsenliga och effektiva
kommunikationsvägar utifrån brukares
behov

Webbsida är i drift

Varje avdelning har i
samverkan med brukare
identifierat minst en ny
kommunikationsväg

Genomför
d

x

x

1. Skapa webbsida för personer som är 65 år och äldre med samlad information

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Syftet med att skapa denna sida är att försöka samla information riktad till personer
som är 65 år och äldre. Informationen är tänkt att utgå från målgruppens behov och
inte från vår organisation och verksamhet. Arbetet pågår och i samband med att
webbsidan för personer som är 65 år och äldre skapas så har det varit möjligt för
medborgare (både äldre och yngre) att anmäla sig till att delta i en referensgrupp för
webbsidan.

2. Vi skapar nya ändamålsenliga och effektiva kommunikationsvägar utifrån brukares behov
Inom förvaltningen så pågår det flera olika arbeten med att identifiera brukares behov
av nya kommunikationsvägar.
Inom avdelningen för särskilda boenden så har rådande besöksförbud med anledning
av Covid-19 skyndat på behovet av att använda digitala verktyg för möten för att kunna
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ha kontakt med nära och kära. Det finns även önskemål om att information ges via till
exempel sms istället för informationsblad.
Inom myndighetsavdelningen så planerar man att i ansökningsblankett och e-ansökan
ställa frågan hur man vill bli för att öppna upp för fler och nya kontaktvägar.
Inom individ och familjeomsorgen så har man beställt informationsskärmar till
väntrum för att kunna ge aktuell information under tiden man väntar.
Inom omsorgen om funktionsnedsatta planerar man för att inventera behov av
kommunikationsvägar i dialog med bland annat intresseföreningar och fokusgrupper.
Det pågår även utbildningsinsatser i TAKK (tecken som alternativ och kompletterande
kommunikation), bildstöd och sociala berättelser. Vidare så arbetar man vidare
vidareutveckling av appen Wellbee.
Avser mål: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapare och bli
respektfullt bemötta
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

1.

Brukare är medskapare i våra
utvecklingsarbeten

Varje avdelning har
genomfört ett
utvecklingsarbete där
brukare är medskapare

Genomför
d

x

Brukare är medskapare i våra utvecklingsarbeten

Inom förvaltningen har man påbörjat flera olika arbeten där brukare är medskapare i
utvecklingsarbeten.
På några särskilda boenden så pågår utvecklingsarbeten kring aktiviteter och
måltidssituationen där brukare är delaktiga. Flera arbeten pågår även där man
tillsammans jobbar med brukare med förbättringsområden utifrån
brukarundersökningen.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Inom omsorgen om funktionsnedsatta så fortsätter arbetet tillsammans med brukare i
daglig verksamhet för årets statsbidrag för habiliteringsersättning. Vidare så planerar
man för att genomföra fokusgrupper med brukare för att identifiera önskemål om
utvecklingsarbeten.
Hälsofrämjande enheten har genomfört fokusgrupper när de arbetat fram ett förslag
för utveckling av mötesplatser för personer över 65 år för beslut i socialnämnden.
Detta har gjorts för att fånga synpunkter inför en eventuell förändring.
Avser mål: Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster
säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

Genomför
d
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1.

Kartläggning av processer i syfte att
skapa effektivare arbetssätt

Varje avdelning har kartlagt
den process som är i störst
behov av utveckling för att
skapa effektivare processer.

x

1. Kartläggning av processer i syfte att skapa effektivare arbetssätt

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Inom förvaltningens avdelningar så har man påbörjat arbetet med att kartlägga olika
processer i syfte att utveckla effektivare arbetssätt. Nedan följer några exempel på
processer man kartlagt:


Handläggningsprocessen för bostadsanpassningen



Bemanningsprocessen inom särskilt boende



Processer där flera professioner samverkar har kartlagts inom omsorgen om
funktionsnedsatta så som t ex att identifiera behov av hjälpmedel mellan
boende och daglig verksamhet.



Inom hälsofrämjande enheten så har dagverksamhet för personer med
demenssjukdom jobbat med processen ”från diagnos till insats” - i samverkan
med Myndighetsavdelningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Man har
identifierat delmomentet "introduktion" som en del i processen att nå brukare
med lätt till medelsvår demenssjukdom.
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6

Medarbetare

Medarbetaravsnittet består av två delar och delas in i svar på Region Gotlands frågor (6.1)
och uppföljning av aktiviteterna i socialförvaltningens verksamhetsplan (6.2).
6.1

Personalstatistik och personalkostnader

Avsnittet redogör för personalstatistik och personalkostnader, jämfört med 2019.
6.1.1

Antal
anställda
Månad
Alla anstoch
avlöningsfor
mer
Tillsvidare
månadsavlö
nad
Visstid
månadsavlö
nad

Antalet anställda

2019

2020

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

1729

1727

1730

1703

1695

1693

1707

1709

1720

1720

1723

1713

1709

1501

1493

1484

1473

1473

1479

1486

1484

1482

1492

1517

1510

1505

228

234

246

230

222

214

223

227

241

231

208

205

206

Antalet tillsvidareanställda har till viss del ökat beroende på att avdelningarna bemannat
med fler ordinarie medarbetare i sin strävan att minska beroendet av visstidsanställda.
Korttidsenheten har minskat bemanningen i takt med att antalet platser har minskat.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har minskat med två tillsvidareanställda.
Minskningen beror på bättre planering av insatsscheman och att medarbetarnas schema
anpassats till det faktiska behovet. Även heltid som norm har haft en påverkan på antalet
medarbetare. På sikt kommer avdelningen att öka med cirka 20 tillsvidareanställda
medarbetare då kompetens- och bemanningsenheten är under uppbyggnad och beräknas
vara klar i september.
Inom hemtjänsten följer bemanningen behov av insatser (beviljade beslut). Bemanningen
inom särskilda boenden är i nivå med tidigare kvartal.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Hemsjukvården har ökat antalet medarbetare på grund av rekryteringar och överlappande
anställningar till följd av förändrad arbetsbelastning. Avdelningen kommer fortsättningsvis
ha en restriktiv hållning kring nyanställningar.
Vid en jämförelse mellan könen kan konstateras att förvaltningen ökat andelen
månadsavlönade män från 16,5 procent 2019 till 17,7 procent 2020.
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6.1.2

Antalet årsarbetare

Antal
årsarbetare
Månad
Alla anst- och
avlöningsformer
Tillsvidare
månadsavlönad
Visstid
månadsavlönad

2019

2020

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

1567

1569

1575

1554

1549

1548

1557

1559

1571

1572

1575

1574

1573

1365

1361

1355

1347

1348

1355

1357

1356

1356

1366

1391

1391

1388

202

208

220

207

201

193

199

203

215

206

184

183

185

Antalet årsarbetare följer till viss del antalet anställda, men förändringen blir större. De
ökade sysselsättningsgraderna till följd av heltidsresan ger en ökning i antalet årsarbetare i
förhållande till antalet anställda.
6.1.3

Faktiskt arbetad tid

Arbetad tid i
timmar
Faktiskt arbetad
tid
Övertid
Mertid

Jan-Feb 2020

Jan-Feb 2019

Skillnad i %

430 890

Ökning/
minskning
6 067

436 957
3 215
3 411

4 465
5 590

-1 250
-2 179

-28,0%
-39,0

1,4 %

Under årets två första månader minskade både övertiden och mertiden. En tydlig orsak är
de sjunkande sjuktalen och ökningen i antalet tillsvidareanställda och antalet heltidstjänster.
6.1.4

Personalkostnader

Personalkostnad
i Tkr

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Månadslön
Timlön
Övertid
Mertid/fyllnad

Kostnad
Jan-Mars
2020
102 067
9 001
1 505
553

Kostnad Ökning/minskning
Jan-Mars
2019
97 350
4 717
8 006
995
1 932
-427
853
-300

Skillnad i %
4,8%
12,4%
-22,1%
-35,2%

Personalkostnaderna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har stigit
trots att avdelningen minskat med sju medarbetare. Anledningen är bland annat att
avdelningen arbetat med gröna turer i scheman och att dessa ibland varit svåra att hantera
eftersom de är fasta i schemat och inte alltid kan matchas med behovet. Avdelningen
behöver hitta effektivare schemaprocesser och arbeta snabbare i omställningsarbete då
behov förändras i verksamheten.
Hemtjänsten personalkostnad följer hela tiden bemanningen utifrån beslut (brukarnas
behov). Detta resulterar i att personalkostnaderna ständigt förändras på enheterna.
Hemsjukvårdens lönekostnader är ökande för avdelningen, både månadslöner och
timlöner. Kostnaderna är kopplat till rekryteringssvårigheter för kväll och

14 (32)

Region Gotland
Socialförvaltningen

Delårsrapport 1 2020

nattsjuksköterskorna och ökade behov som vi tillgodosett utan korrigering kring ersättning
av uppdrag. Ett aktivt arbete med att begränsa kostnadsutveckling pågår. Det kommer
innebära en begränsning i kring vikariat och en restriktiv hållning kring nyanställning.
medarbetaren.
Trots att antalet medarbetare varit oförändrat inom individ- och familjeomsorgen har
dessvärre personalkostnaden ökat på grund av att barn och familj fått behov av konsulter.
Särskilda boenden har gjort en satsning på sjuksköterskor och enhetschefer vilket påverkat
utfallet.
6.1.5

Sjukfrånvar
o
Månad
2019
2020

Sjukfrånvaro

Sjuktal i %
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

9,27
8,52

8,91
7,82

7,65

7,83

7,37

6,19

5,70

6,58

6,88

7,39

8,29

7,87

Sjukfrånvaron har överlag minskat under januari-februari jämfört med samma period 2019
till följd av minskad korttidsfrånvaro. Inom omsorgen om personer med
funktionsnedsättning steg sjuktalen under perioden. Anledningen bedöms vara en ökning i
långa sjukskrivningar till följd av privata omständigheter eller operationer, dvs ickearbetsrelaterade orsaker.
Än så länge finns inga sjuktal att tillgå för mars men bedömningen är att förvaltningens
sjuktal stigit under månaden till följd av Covid-19.
Av enheternas redovisade handlingsplaner från medarbetarenkäten framgår att
arbetsgrupperna behöver arbeta med bland annat kommunikation, tydlighet, samarbete och
konflikt hantering. Även arbetsbelastning och tydliga uppdrag nämns. Arbetet kommer
förhoppningsvis bidra positivt till frisknärvaron.
6.1.6

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Sysselsättni
ngsgrader
Månad
Antal
anställda
Antal heltid
Antal deltid

Sysselsättningsgrader

2019

2020

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

1729

1727

1730

1703

1695

1693

1707

1709

1720

1720

1723

1713

1709

845
884

858
869

872
858

889
814

891
804

894
799

889
818

898
811

912
808

921
799

934
789

964
749

972
737

Antalet heltidsanställda har stigit under första kvartalet till följd av arbetet med heltid som
norm. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsavlönade i mars 2020 har ökat
till 91,86 procent från 90,46 procent 2019.
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6.2

Mål från koncernstyrkort och nämndmål – medarbetare

Avser mål: Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Att arbetaplatsträffar och samverkan
leder till dialog och förankring i
förändringsarbeten

Minst 70% positiva svar
(grönt) i
medarbetarundersökningen
på frågan: -Involverar din
chef dig när beslut fattas
som påverkar dig och dina
kollegor

Genomförd

x

Inom samtliga enheter försöker chefer lyfta idéer och problem i så tidigt stadie som möjligt
för att engagera medarbetare i arbetet med att ta fram lösningar. Uppföljning görs i
kommande medarbetarenkät.
6.3

Målområde: Medarbetare

Avser mål: Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Vi har utvecklingsarbeten som utgår från
medarbetares förslag och delaktighet

2.

Förvaltningen har en struktur för att ta
emot utvecklingsarbeten som identifieras i
verksamheterna

3.

Fortsätta utbildning i förändringsledning

Varje avdelning har
genomfört minst ett
utvecklingsarbete utifrån
medarbetares
Struktur är klar och
förankrad i avdelningarna
Resterande 50% av chefer
har genomgått utbildningen

Genomförd

x

x
x

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

1. Vi har utvecklingsarbeten som utgår från medarbetares förslag och delaktighet
Avdelningarna arbetar med att skapa förutsättningar för medarbetare att kunna lyfta
utvecklingsarbeten i olika forum. Exempelvis är utvecklingsarbeten en stående punkt på
arbetaplatsträffar inom myndighetsavdelningen samt på samverkansmöten inom omsorgen
om personer med funktionsnedsättning. Därtill kommer forum såsom exempelvis
kvalitetsråd och fokusgrupper. Chefer strävar efter att lyfta problem och inte lösningar i
syfte att ge medarbetare möjlighet att bidra med idéer och förslag. Det är viktigt att
medarbetare som lyfter förslag får återkoppling på dem. Skyddsombuden ska alltid delta
tidigt i förändringsarbeten.
2. Förvaltningen har en struktur för att ta emot utvecklingsarbeten som kan identifieras i
verksamheterna
Förvaltningens kvalitet- och utvecklingsråd har utsett en mindre arbetsgrupp med uppgift
att ta fram ett förslag till en förvaltningsgemensam struktur. Arbetet kommer att fortgå
under året.
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3. Fortsätta utbildningen i förändringsledning
Inför våren 2020 bokades utbildningstillfällen i förändringsledning för resterande del av
socialförvaltningens chefer samt övriga chefer inom Region Gotland. På grund av Covid19 har samtliga utbildningstillfällen stoppats men kommer att återupptas snarast möjligt.
Avser mål: Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Verka för att Arbetsterapeututbildningen
kommer till Gotland

Behovet av utbildning är
förankrat hos Uppsala
universitet

x

2.

Återkommande socialförvaltningsdag på
universitetet

Socialförvaltningsdag är
genomförd

x

3.

Ta bort beroendet av hyrpersonal

Förvaltningen har inget
behov av hyrpersonal

x

4.

Minska beroendet av timanställda

Behovet följs och minskar
över tid

x

Genomförd

1. Verka för att arbetsterapeututbildningen kommer till Gotland
Förvaltningen har inlett en dialog med Uppsala universitet som i sin tur påbörjat ett arbeta
med att etablera en arbetsterapeututbildning på Gotland med preliminär start under 2023.
2. Återkommande socialförvaltningsdag på universitetet
Socialförvaltningen har fört en dialog med regionstyrelseförvaltningen om en
regiongemensam dag på universitet. Dock har inget datum bokats på grund av Covid-19.
Ambitionen är att få till en dag under hösten.
3. Ta bort beroendet av hyrpersonal

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Hemsjukvården har bemannat upp med sjuksköterskor för att minska beroendet av
hyrpersonal. För närvarande används inga hyrsjuksköterskor förutom under sommaren,
men kväll- och nattorganisationen är fortfarande skör.
Inom individ-och familjeomsorgens enhet barn och familj har uppstått vakanser vilket
tvingat enheten att hyra in socionomkonsulter. Dock kvarstår strävan att ta bort beroendet
av hyrkonsulter.
4. Minska beroendet av timanställda
Samtliga avdelningar inom omvårdnadsområdet har påbörjat ett arbete med att successivt
skapa en stabil bemanning med ordinarie medarbetare. Inom omsorgen om personer med
funktionsnedsättning har skapats en kompetens- och bemanningsenhet för att kunna
bemanna med egna vikarier. Hemtjänsten och särskilda boenden utreder sina möjligheter
till en flexibel bemanning med ordinarie medarbetare. Avdelningarna arbetar också med
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gröna turer och prioriteringar då det uppstår frånvaro. Enheterna har god framförhållning
avseende planerade ledigheter.
Avser mål: Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Enhetschefer har information om stöd som
kan ges vi psykisk ohälsa

Stödmaterial är framtaget

2.

Medarbetare utbildas i första hjälpen för
psykisk hälsa

100 % av medarbetare har
genomgått utbildning
utifrån framtagen plan

x

3.

Sprida kunskap kring hållbar bemanning
och hållbar arbetstid

Berörda medarbetare har
arbetat med framtaget
material

x

Genomförd
x

1. Enhetschefer har information om stöd som kan ges vid psykisk ohälsa
Syftet med informationen är att den ska vara tillgänglig såväl för chefer som för
medarbetare. Informationen är framtagen och publicerad på intranätet, digitalt och i
utskriftsvänlig version för att kunna ge till medarbetare.
2. Medarbetare utbildas i första hjälpen för psykisk hälsa
Avdelningar har till viss del hunnit påbörja utbildningssatsningen. Dock har utbildningen
skjutits fram på grund av Covid-19. Preliminärt kommer den att återupptas till hösten.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

3. Sprida kunskap kring hållbar bemanning och hållbar arbetstid
Piloter har påbörjats inom några enheter, blanda annat Roma äldreboende och
Tingsbrogården. Kunskapen sprids genom att medarbetare inkluderas i förändringen och
får vara delaktiga i att beräkna behov i förhållande till bemanning. Omsorgen om personer
med funktionsnedsättning har under en längre tid arbetat med att skapa förutsättningar för
hållbara arbetstider, bland annat genom att minska antalet långa pass och införa raster.
Vårens tänkta utbildningstillfällen för politik, förvaltningschefer, avdelningschefer,
enhetschefer och fackliga har bokats om på grund av Covid-19. Nya utbildningstillfällen
kommer preliminärt att genomföras under senare delen av hösten.
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Ekonomi
Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket
innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra
förmögenheten (det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
(Region Gotlands styrkort)

7.1

Mål från koncernstyrkort och nämndmål – ekonomi

Avser mål: Ekonomi i balans
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

Varje avdelning har aktivitetsplan/handlingsplan
som tydligt visar på kostnadsminskningar för att nå
budget i balans vid årets slut

Kostnadsminskningar sker
utifrån handlingsplan

Genomförd

x

Arbetet med att ta fram plan med aktiviteter för att minska avdelningarnas kostnader är
genomfört för samtliga avdelningar. Aktiviteterna är oftast väl beskrivna och konkreta samt
följs kontinuerligt upp av ledningsgruppen på avdelningen. Förvaltningsledningen ska
också följa upp aktiviteterna och effekterna av dessa varje månad.
7.2

Ekonomisk uppföljning och prognos

Den ekonomiska uppföljningen avser dels perioden januari till mars, dels helårsprognos.
Jämförelser avser motsvarande period föregående år. Då det fortfarande är obalans i
ekonomin med ett prognostiserat underskott pågår ett antal åtgärder för att minska
kostnaderna.
För perioden är resultatet 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.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Prognosen för helåret 2020 visar på ett underskott för socialförvaltningen på 25 mnkr
(överskott 5,2 mnkr 2019). I prognosen är det omöjligt att bedöma hur läget ser ut framåt
framför allt vad gäller försörjningsstödet där behoven ökar redan innan pandemin. Intäkter
från Migrationsverket för flyktingmottagningen saknas i stort sett för perioden och
antagandet är att ekonomin är i balans för verksamheten.
Nettokostnaden för förvaltningen har ökat med 4,2 procent för perioden och prognosen
för helåret är en 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.
Det prognostiseras liksom tidigare år ett överskott för insatser enligt SoL, som främst avser
äldreomsorg. 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.
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För individ- och familjeomsorg prognostiseras ett underskott men kostnadsläget för barnoch 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.
Personalkostnaderna ökar med 4,7 procent för perioden och framför allt inom
hemsjukvården och hemtjänsten. De höga sjuktalen inom förvaltningen är
kostnadsdrivande och för att få en bättre ekonomi måste sjuktalen sänkas.
Köp av verksamhet från privata utförare ökar med 3,7 procent vilket framför allt beror på
fler hemtjänsttimmar samt fler platser på särskilt boende, samtidigt som det är färre externa
placeringar inom individ- och familjeomsorgen.
För att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen arbetar verksamheterna med ett flertal olika
aktiviteter. Det finns ett mål i verksamhetsplanen som kopplar till en ekonomi i balans och
innebär att samtliga avdelningar har en plan med aktiviteter som syftar till att minska
kostnaderna. Uppföljning av effekterna sker både på avdelningsnivå och
förvaltningsledningsnivå. Många av aktiviteterna rör bemanning, till exempel omställning
av schema efter förändrade behov och användning av gröna turer samt minskning av
timanställningar och övertid. Detta ska också kopplas till att heltid som norm gäller vilket i
sig kan öka kostnaderna. En annan aktivitet är ökad flexibilitet genom mer samarbete
mellan olika arbetsgrupper. För att minska kostnaderna för särskilt boende pågår en
konkurrensutsättning av två boenden.
7.2.1

Budget 2020

Inför 2020 ökades budgetramen med 3,5 procent. Det tillfördes inga medel till någon
specifik verksamhet förutom resursfördelningsmodellen kopplat till ökat antal äldre
invånare, här tillfördes 27,1 mnkr. I övrigt har medel tillskjutits för ökade
personalkostnader med 21,6 mnkr, satsning på prioriterade grupper 3,9 mnkr samt
prisökningar på externa avtal 8,6 mnkr. En besparing på 13 mnkr sänkte budgetramen.
Besparingen togs dels mot resursfördelningsmodellen med 10 mnkr, dels stödet till sociala
företag med 3 mnkr

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Budgetram socialnämnden 2020, tkr
Justerad driftbudgetram 2019
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Löneökning prioriterade grupper
Resursfördelningsmodell äldreomsorg
Besparing
Förändring lokalkostnader
Förändring interna kostnader
Förändrad finansiering telefoni
Budgetram 2020

7.2.2

1 363 935
8 600
21 577
3 868
27 070
-13 000
801
706
-2 055
1 411 502

Nettokostnader

För perioden är nettokostnadsutvecklingen 5,3 procent, exklusive flyktingmottagningen 4,2
procent. Ökningen beror främst på att fler äldre personer får insatser inom äldreomsorgen.
I och med att antalet äldre personer ökar och det blir fler som behöver insatser från
socialförvaltningens kommer nettokostnaden fortsätta att öka. Nettokostnaden ökar med
nästan 5 procent för både hemtjänst och särskilt boende och över 6 procent för LSS-
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insatser. Däremot minskar nettokostnaden med 1 procent för individ- och familjeomsorgen
vilket är en effekt av arbetet med att minska placeringar.
Nettokostnaden för barn- och ungdomsvården minskar med 9 procent vilket är mycket
positivt. Nettokostnaden för beroendevården minskar med cirka 7 procent.
Nettokostnaden för försörjningsstödet ökar däremot med nästan 6 procent och för mars
månad 2020 redovisas höga kostnader.
Nettokostnaderna för LSS-insatser har ökat med 4,7 procent och här minskar
nettokostnaderna för personlig assistans medan nettokostnaderna för bostad med särskild
service enligt LSS samt daglig verksamhet ökar.
I prognosen för helåret 2020 väntas nettokostnaden öka med 5,7 procent. Ökningen avser
framför allt särskilt boende äldreomsorg, bostad med särskild service LSS samt
försörjningsstödet.
7.2.3

Intäkter

Externa intäkterna för perioden januari till mars är 27,8 mnkr vilket är i lägre än 2019 då de
uppgick till 35,9 mnkr för perioden. Avgifter inom äldreomsorgen uppgår till 13,9 mnkr
vilket är i nivå med motsvarande period 2019, hälften avser måltidsavgifter. Avgifterna för
hemsjukvården uppgår till 0,3 mnkr. Hyresintäkter från brukare avseende boenden uppgår
till 10,7 mnkr vilket är en liten minskning mot tidigare år. Prognosen visar att intäkterna,
exklusive statsbidrag, bedöms öka med nästan 4 procent för 2020 vilket främst avser
avgifterna för äldreomsorgen.
Ersättningarna från Migrationsverket, som främst avser ensamkommande ungdomar, är
endast 1,5 mnkr till skillnad ifrån förra året, motsvarande period, då det var 6,9 mnkr.
Statsbidrag uppgår till 3,1 mnkr (11,1 mnkr 2019) men det bedömningen är att det kommer
mer statsbidrag under första halvåret.
7.2.4

Kostnader

Bruttokostnaden för perioden januari till mars uppgår till 556,5 mnkr vilket är en ökning
med 2,7 procent mot 2019. De stora kostnadsposterna är personalkostnaderna och kostnad
för köp av verksamhet. Enligt prognosen bedöms bruttokostnaderna att öka med 3 procent
för 2020 jämfört med 2019.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

7.2.5

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 212,6 mnkr för perioden vilket är en ökning med 4,7
procent mot motsvarande period 2019. Kostnaderna för arbetad tid har ökat medan
kostnaderna för ej arbetad tid minskat vilket till exempel avser sjuklöner samt över- och
fyllnadstid. Det är framför allt inom hemtjänsten och hemsjukvården som
personalkostnaderna ökar. Inom samma område ökning också kostnaderna för
timanställda. Totalt sett har denna kostnad ökat med över 13 procent.
Prognosen för personalkostnaderna för helåret visar på en ökning på XX procent till XXX.
7.2.6

Hyrpersonal

Kostnaderna för hyrpersonal är endast 0,7 mnkr för perioden januari till mars medan
kostnaden för helåret 2019 uppgick till över 11 mnkr. Dock kommer kostnaderna att öka
framåt då det inom barn- och ungdomsvården är det brist på socionomer vilket gör att flera
socionomkonsulter måste användas för att upprätthålla en kvalitetssäker verksamhet. I
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övrigt är det inte klart hur bemanningsläget för sjuksköterskor ser ut under sommaren och
om hyrpersonal måste användas..
7.2.7

Köp från privata utförare

Köp av verksamhet från privata utförare har för perioden ökat med 3,7 procent. Prognosen
för 2020 är 380 mnkr att jämföra med utfallet på 346 mnkr 2019, en ökning på nästan 10
procent vilket främst avser köp av platser på särskilt boende.
Kostnadsökningen inom vård och omsorg enligt SoL avser främst platser inom särskilt
boende då det nu finns ett nyetablerat äldreboende i Visby. Detta leder till minskad kö men
också rejält ökade kostnader, framför allt till hösten då samtliga 58 platser på det nya
boendet är tillgängliga. Ökningen avser också hemtjänsten, en ökning som pågått under
2019 i takt med åldrande befolkning.
Inom LSS-verksamhet ökar kostnaderna med 7,3 procent och det avser främst bostad med
särskild service där kostnaderna ökar med 5,7 mnkr vilket motsvarar en ökning på 37
procent för jämfört med motsvarande period föregående år. Detta beror bland annat på
fler externa placeringar. Samtidigt minskar kostnaderna för personlig assistans med 14
procent till 5,6 mnkr.
Inom individ- och familjeomsorgen minskar köp från privata utförare med 8,4 procent.
Minskningen avser både barn- och ungdomsvården som minskar med 10 procent till 12,9
mnkr samt beroendevården. Att kostnaden för köp av externa platser inom barn- och
ungdomsvården minskar är en effekt av ett flertal aktiviteter som syftar till att minska
antalet placeringar.
Köp från privata utförare
januari-mars, tkr
Vård och omsorg enl SoL
Insatser enligt LSS
Individ och familjeomsorg
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder
Totalt

7.2.8

Utfall 2019 Utfall 2020
53 939
58 615
11 960
12 832
17 665
16 186
1 533
776
348
220
85 444
88 629

Diff 20192020
8,7%
7,3%
-8,4%
-49,4%
-36,7%
3,7%

Övriga kostnader

Övriga kostnader som framför allt avser lokalkostnader, hjälpmedel, bilar och livsmedel är i
nivå föregående år. För helåret är bedömningen att nettokostnadsökningen för dessa
kostnader blir relativt låg.
7.2.9

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Intäkter
Kostnader varav

Utfall 2019 Prognos 2020
-875 143
-865 915
2 233 869
2 302 504

jan-mar 2019 jan-mar 2020
-210 542
-207 654
542 274
556 960

Personalkostnader

855 776

886 011

203 101

212 581

Köp av verksamhet

346 385

380 099

85 444

88 629

95 647

94 469

23 937

24 282

932 861

938 689

229 011

230 581

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar internränta

Nettokostnad
Budget
Resultat

3 201

3 235

761

839

1 358 726
1 363 935
5 209

1 436 589
1 411 502
-25 087

331 732
340 981
9 249

349 306
352 871
3 565

Av intäkter och övriga kostnader avser cirka 715 mnkr på helåret interna köp av verksamhet
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Ekonomiskt läge per verksamhet och utförare i egen regi
Beställar- och utförarorganisation

Socialförvaltningen har en beställar- och utförarorganisation för stora delar av insatserna
enligt socialtjänstlagen, SoL (äldreomsorg och psykisk funktionsnedsättning) och för LSSinsatser (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Insatserna ersätts i regel
enligt ersättningsmodeller. Hemtjänst dag/kväll, mellan klockan 7 till 22 och daglig
verksamhet LSS bedrivs enligt lagen om valfrihet, LOV. Särskilt boende och bostad med
särskild service drivs i både egen och privat regi medan hemtjänst natt bedrivs i egen regi.
Hemsjukvården bedrivs i egen regi med anslagsbudget. Inom individ- och familjeomsorgen
som har anslagsbudget finns viss uppdelning i beställare och utförare inom avdelningen.
Uppdelningen nedan följer den ekonomiska rapporteringen till statliga myndigheter och
innebär uppdelning i fyra delar, insatser enligt SoL, insatser enligt LSS, individ- och
familjeomsorg (SoL, LVU och LVM) samt flyktingverksamhet.
7.3.2

Vård och omsorg enligt SoL: Äldreomsorg och personer med psykisk
funktionsnedsättning

I vård och omsorg enligt socialtjänstlagen ingår vård och omsorg i ordinärt boende, särskilt
boende, omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning och hemsjukvård.
Överskottet för verksamheten under perioden januari till mars uppgår till 12 mnkr.
Nettokostnaden för perioden januari till mars är 195 mnkr vilket är en ökning med nästan
5 procent jämfört med föregående år, motsvarande period. För helåret är
nettokostnadsökningen är bedömd till nästan 7 procent och ett överskott mot budget på 9
mnkr. Detta är en försämring mot tidigare år vilket främst beror på ökat antal beviljade
hemtjänsttimmar och fler platser på särskilt boende. Socialförvaltningen har ramavtal med
ett nytt privat boende i Visby med 58 platser. Boendet har precis öppnat och bedömningen
är att stor del av platserna kommer att nyttas under året och att detta kommer att öka
kostnaderna med cirka 40 mnkr på årsbasis. Tillskottet från resursfördelningsmodellen har
också minskats med en besparing på 10 mnkr.
Vård och omsorg i ordinärt boende

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Vård och omsorg i ordinärt boende avser hemtjänst, korttidsenhet och trygghetslarm.
Hemtjänst dag/kväll inom Region Gotland bedrivs enligt lagen om valfrihetssystem, LOV
och det finns åtta privata utförare samt egen regi. Sett till antalet timmar bedrivs en
tredjedel av hemtjänst dag/kväll i privat regi. Nettokostnaden för hemtjänsten totalt för
perioden uppgår till 60 mnkr vilket är en ökning med 6 procent mot föregående år.
Prognosen för helåret visar på en nettokostnad på
307 mnkr vilket är en ökning på cirka 3 procent.
Antalet hemtjänsttimmar har ökat med nästan 8 procent första kvartalet jämfört med
motsvarande period 2019. Då antalet brukare inte förändrats betyder det att det är större
insatser per brukare. Ökningen av antalet hemtjänsttimmar väntas fortsätta för även om det
finns fler platser på särskilt boende så ökar antalet äldre som bedöms ha behov av
hemtjänst.

23 (32)

Region Gotland
Socialförvaltningen

Delårsrapport 1 2020

Hemtjänst dag/kväll egen regi

Den egna regin bedrivs enligt LOV med ersättning per timme för beviljad tid.
Verksamheten täcker hela Gotland och har stor andel brukare utanför tätorterna vilket är
mer kostsamt. Verksamheten arbetar mycket med att anpassa bemanningen efter behovet
och att samarbeta mellan olika områden samt optimera körningen mellan brukarna. Antalet
hemtjänsttimmar ökar vilket påverkar utföraren i egen regi positivt. För perioden januari till
mars redovisas ett överskott på 2,5 mnkr och för helåret är prognosen ett överskott på
cirka 5 mnkr.
Hemtjänst natt egen regi

Verksamheten är anslagsfinansierad. För verksamheten prognostiseras ett underskott på 0,2
mnkr mot budget.
Korttidsenhet

Korttidsenheten bedrivs i egen regi inom avdelningen för särskilt boende och
nettokostnaden för perioden uppgår till 10 mnkr vilket är i nivå med föregående år. För
helåret är det svårt att bedöma utfallet då det för närvarande finns flera lediga platser vilket
kan bero på olika orsaker till exempel tillskottet på fler platser på äldreboende och rådande
pandemi.
Vård och omsorg i särskilt boende

För närvarande finns det 633 platser i särskilt boende varav det tillkommit 38 platser sedan
årsskiftet. Detta betyder att kön till plats på särskilt boende har minskat rejält ned till ett
tjugotal personer. I nuläget finns 37 procent av platserna i privat regi.
Särskilt boende i egen regi

För perioden redovisas ett underskott och helårsprognosen visar på ett överskott på 1,5
mnkr. Prognosen för helåret är ett underskott på 2 mnkr. Verksamheten har fokus på att få
en mer kostnadseffektiv verksamhet och arbetar med ledarskap och översyn av bemanning
vilket ger effekt i form av bättre ekonomi än tidigare år. Samtidigt har tjänster utökats med
hänsyn till heltid som norm. Det finns några små boenden med under 30 platser och där är
det mycket att få optimal bemanning ur ett kostnadsmässigt perspektiv. Kostnaderna för
måltider är höga och svåra att påverka då de ingår i en gemensam måltidsorganisation inom
Region Gotland.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Hemsjukvård

Verksamheten bedrivs med anslag. För perioden redovisas ett underskott mot budgeten
med
1 mnkr och för helåret prognostiseras ett underskott med drygt 4 mnkr vilket är
oroväckande. Underskottet beror på att bemanningen ökades utifrån det ökade behovet
under 2019 och att verksamheten inte har lyckats med anpassning i förhållande till den
ekonomiska ramen. Antal hembesök har hittills i år ökat något jämfört med första kvartalet
2019.
Den finansieringsmodell som finns i dag för hemsjukvården är statisk, och har inte tagit
höjd för förändringar i demografin och utökade behov. För att få en ekonomi i balans
krävs antingen en minskad bemanning och anpassade arbetssätt eller tillskott av medel. För
närvarande pågår åtgärder för att minska kostnaderna bland annat genom att inte tillsätta
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lediga tjänster. Tillskott av medel utifrån ökade behovet bör ses i ett större sammanhang
med primärvården då uppdragen till hemsjukvårdens kommer därifrån.
Kraven på hemsjukvården har ökat under de senaste åren och förväntningarna på det
kommunala sjukvårdsuppdraget kommer öka. Att bromsa hemsjukvårdensekonomi
kommer ha negativa konsekvenser för samverkan mellan de olika aktörerna och resultera i
negativa konsekvenser för patienten. En hårdare prioritering av verksamheten skapar
mindre utrymme för flexibilitet och trycket på insatser enligt socialtjänstlagen (hemtjänst,
korttidsboende och särskilt boende) kommer troligen öka. Den ökande efterfrågan på att
möjliggöra avancerad hemsjukvård kompenseras inte i relation till patienter som i onödan
upptar slutenvårdsplatser. Exempel är en patient som behöver insatser som normalt ges på
lasarettet vårdas i hemmet där hemsjukvården utgör basen i vården utan ersättning.
Verksamheten har för närvarande inget behov av hyrsjuksköterskor genom att de har
anställt fler sjuksköterskor under 2019, dock har inte kostnaderna minskat som planerat.
Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning, SoL

Verksamheten omfattar bostad med särskild service SoL, boendestöd, sysselsättning och
träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Antalet personer med
boendestöd och bostad med särskild service är i princip oförändrat. Det finns cirka 180
brukare som har boendestöd och ett fyrtiotal brukare som har bostad. Övervägande del av
insatsen bostad med särskild service köps ifrån privata utförare och det finns endast sex
platser i egen regi.
Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning, SoL, egen regi

Verksamheten bedrivs av avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning som
i övrigt arbetar med LSS-insatser. Verksamheten bedrivs som resultatenhet.
7.3.3

Insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

LSS-insatserna omfattar bland annat bostad med särskild service, personlig assistans, daglig
verksamhet, korttidsvistelse samt ledsagare och kontaktpersoner. Volymökningen som
pågått de senaste åren har stannat av, dock har denna volymökning inte kunnat finansieras
inom befintlig budgetram varför det är ett stort underskott för verksamheten.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

För perioden är det ett underskott mot budget för LSS-verksamheten på 4,1 mnkr och en
ökning av nettokostnaden med 6,1 procent. För helåret prognostiseras ett underskott på 22
mnkr trots låga kostnader nationellt sett (underskott 22,6 mnkr 2019). För helåret
prognostiseras en nettokostnadsökning på 2 procent. Kostnaderna för bostad med särskild
service LSS fortsätter att öka bland annat beroende på dyra externa placeringar.
Volymerna har minskat något första kvartalet vad gäller bostad med särskild service och
personlig assistans men ökar för daglig verksamhet. Det är svårt att göra en prognos för
helåret då volymerna kan både öka och minska över året samt att det finns brukare med
omfattande insatser.
Daglig verksamhet

Verksamheten bedrivs till största del i egen regi och det finns två små privata utförare.
Kostnaderna för första kvartalet ökar med drygt 5 procent vilket beror på att volymerna
ökar.
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Daglig verksamhet egen regi, LOV

För verksamheten i egen regi är det ett litet överskott för perioden och för helåret
prognostiseras ett överskott på 0,7 mnkr.
Bostad med särskild service LSS

Kostnaderna för verksamheten har ökat med 11 procent för perioden och enligt prognosen
med 2,6 procent för helåret. Dock kan enskilda placeringar som är kostsamma avslutas eller
tillkomma vilket gör prognosen osäker. Största delen av placeringarna i bostad med särskild
service LSS finns i egen regi. Korttidsverksamheten bedrivs med underskott dock är
förhoppningen att kostnaderna nu ska minska med ny lokal och samordnad verksamhet
med mer flexibla arbetssätt.
Personlig assistans

Verksamheten omfattar personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) och enligt
LSS. Antalet timmar inom personlig assistans första kvartalet har minskat. Dock kan detta
ändras snabbt utifrån nya brukare med stora behov. Prognosen för 2020 är en
nettokostnadsminskning på över 4 procent. Verksamheten sker helt i privat regi.
7.3.4

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen omfattar främst barn- och ungdomsvård, beroendevård och
försörjningsstöd. För individ- och familjeomsorgen uppgår underskottet till 2,7 mnkr för
perioden. För helåret befaras ett underskott i med 14 mnkr (underskott 18 mnkr 2019).
Barn- och ungdomsvården

Verksamheten har ett stort underskott mot budget sedan ett flertal år och orsaken till
underskottet är främst höga kostnader för placering av barn och unga. För att minska dessa
kostnader pågår ett antal aktiviteter och samarbeten med andra aktörer och trots stor
inströmning av orosanmälningar har de senaste årens kostnadsökningar avtagit och nu
minskar kostnaderna. Periodens kostnader för barn- och ungdomsvården är 9 procent
längre än motsvarande period föregående år. Arbetet med att bromsa kostnadsutvecklingen
med minskat antal placeringar har givit effekt samtidigt ökar fortfarande antalet
orosanmälningar. Prognosen är en kostnadsminskning på drygt 9 procent ned till 141
mnkr.
Personalkostnaderna är lägre med anledning av att konsultbehovet inte varit detsamma
2020 som föregående år. Framåt kommer behovet av konsulter att öka, varpå kostnaderna
kommer öka.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Antalet vårddygn inom barn- och ungdomsvården har minskat något jämfört med
föregående år, men varierar inom de olika placeringskategorierna. Störst minskning har
skett inom extern placering av föräldrabarn samt extern placering i stödboende. Detta
utgör orsaken till att kostnaderna sjunkit.
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Placerade barn och unga i institutionsvård
Antal
individer

Antal
individer

Antal
vårddygn

Jan-mars 2019

Jan-mars
2020

Jan-mars
2019

Jan-mars 2020

HVB barn & unga externt

22

23

1 719

1 825

106

HVB barn & unga internt

1

-

90

-

-90

HVB föräldrabarn externt*

8

5

530

168

-362

HVB föräldrabarn internt*

18

21

534

1 035

501

Stödboende
Totalt

Antal

vårddygn

Differens
vårddygn

7

4

630

322

-308

56

53

3 503

3 350

-153

*Inklusive föräldrar

Även kostnader för konsulentstödda familjehemsplaceringar är lägre med anledning av att
vårddygnen minskat. Kostnaden för interna familjehemsplaceringar har istället ökat något,
varpå den totala kostnaden för familjehemsplaceringar något högre än föregående år. I
kostnaden ingår arvoden för vårdnadsöverflyttade barn, dessa räknas dock inte med i
statistiken för vårddygn.
Placerade barn och unga i familjehemsvård
Antal
individer

Antal
individer

Antal
vårddygn

Jan-mars 2019

Jan-mars 2020

Jan-mars 2020

24

18

Jan-mars
2019
1 946

1 352

-594

3

3

203

233

30

Delsumma

27

21

2 149

1 585

-564

Egen regi

59

54

5 245

4 515

-730

Tillfälliga

8

25

442

1 199

757

Delsumma

67

79

5 687

5 714

27

Totalt

94

100

7 836

7 299

-537

Konsulentstött
Tillfälliga

Antal

vårddygn

Differens
vårddygn

*Inklusive föräldrar

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Försörjningsstöd

Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat med 5,7 procent januari till mars jämfört med
föregående år. För mars månad 2020 var kostnaden för utbetalt försörjningsstöd 6,4 mnkr
och så hög kostnad har det inte varit en enskild månad tidigare. Ökningen hittills beror
främst på att statliga myndigheter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, ändrat
förhållningssätt. Kostnadsökningen är kopplat till orsakskoderna arbetsträning,
aktivitetsstöd samt daglig verksamhet (nytillkommen orsakskod). I orsakskoden
aktivitetsstöd har många hamnat som tidigare varit i etableringen. Antal hushåll i kategorin
unga vuxna har sjunkit med anledning av att antalet ensamkommande som ansöker om
försörjningsstöd minskat avsevärt.
Ökning hittills är inte kopplat till nuvarande omvärldsläget vilket indikerar att det troligen
blir en ännu större kostnadsökning framåt. Behovet av försörjningsstöd väntas fortsätta
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öka och orsakerna ovan är svåra för socialförvaltningen att påverka. Helårsprognosen visar
en kostnadsökning på drygt 13 procent vilket ger ett underskott mot budget på 12 mnkr.
Beroendevården

Kostnaderna för beroendevården minskar ytterligare och prognosen är i nivå med budget.
Verksamheten arbetar främst med egna insatser istället för att undvika placeringar.
7.3.5

Flyktingmottagning

För flyktingmottagning, som främst avser ensamkommande ungdomar, är det ett
underskott för perioden på 3,4 mnkr beroende på att intäkter från Migrationsverket saknas.
Ekonomin antas vara i balans för 2020. Det var ett överskott på 10 mnkr för 2019 men det
var bland annat på grund av intäkter som avsåg tidigare år där det varit stora underskott.
7.3.6

Nettokostnad per verksamhet för perioden

Resultat
Verksamhet, tkr
Nämnd- och styrelseverksamhet
Nämndadministration
Gemensamt SOF
Vård och omsorg enl SoL
Insatser enligt LSS
Individ och familjeomsorg
Handläggning
Bostadspolitiska frågor
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder
Totalt
Totalt exkl flyktingmottagning

2020 jan-mar 2020 jan-mar 2020 jan-mar 2019 jan-mar
Budget
Utfall
Resultat
Utfall
582
537
45
544
338
293
46
289
8 655
8 179
476
6 318
207 133
194 622
12 510
185 647
61 248
65 321
-4 074
61 573
66 085
68 768
-2 683
69 417
5 966
5 616
350
5 361
2 394
1 768
626
1 779
0
3 394
-3 394
-211
471
809
-338
1 015
352 871
349 306
3 565
331 732
352 871
345 912
6 959
331 943

Prognos per verksamhet se bilaga 2 Ekonomisk rapport.

7.4

Investeringar
Budget 2020

Utfall jan-mar
2020

Prognos 2020

Pott verksamhetsanpassning och utrustning

5 000

200

5 000

Välfärdsteknik

4 000

0

4 000

200

0

200

10 000

0

Överflyttad TKF

19 000

200

9 200

Investeringar, tkr

IFO entré och reception inventarier
Korttidsenhet Korpen
Summa

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Potten för verksamhetsanpassning och utrustning kommer framför allt att användas till
tillkallelsesystem på särskilda boenden och utrustning samt anpassningar av lokaler. En
anpassning är till exempel ombyggnad av lokal för 0,8 mnkr för hemtjänsten i Klintehamn.
Investeringar i välfärdsteknik avser bland annat digitala signeringslistor och systemstöd för
e-tjänster.
Ombyggnad av entré och reception vid individ- och familjeomsorgens lokaler på
Polhemsgatan beräknas starta under av året, för närvarande pågår projektering.
Investeringsbudgeten på drygt 12 mnkr är överflyttad till teknikförvaltningen.
Investeringsmedel med 71,3 mnkr har beviljats för ny korttidsenheten på Korpen, varav 10
mnkr 2020. Dessa medel har flyttats över till teknikförvaltningen. Projektering pågår och
driftstarten är beräknad till första kvartalet 2022.
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Bilaga 1: Statistik

STATISTIK
SoL
Totalt antal brukare med SoL-insatser
varav ≥ 65 år
varav < 65 år

2018
kvartal 1

2019
kvartal 1

2020
kvartal 1

2 493
2 124
369

2 503
2 160
343

2 592
2 256
336

1 189
1 070
119
145 826
123
141 135
1 188
119
4 691
155
30
70
2
35

1 176
1 070
107
149 851
127
144 644
1 174
123
5 208
156
33
55
2
28

1 173
1 086
87
161 264
137
154 283
1 175
131
6 981
162
43
87
2
44

1 444

1 465

1 523

597
76

597
59

633
97

44
56

49
50

46
51

198
7 182

184
6 766

180
6 930

325
1 379
967
1 246

317
1 533
1 031
1 421

332
1 570
1 079
1 573

2018

2019

2020

804

807

796

182

182

177

312

311

319

128

129

125

31
10 755

26
7 904

22
7 306

97
8 449

103
8 940

102
8 883

Hemtjänst inkl. dag, natt, avgiftsfri avlösning
Totalt antal brukare
varav ≥ 65 år
varav < 65 år
Totalt antal timmar, (ej tillfällig vistelse)
Antal timmar i genomsnitt per brukare
Varav daginsatser antal timmar
Antal brukare med daginsatser
Antal timmar i genomsnitt per brukare
Varav nattinsatser antal timmar
Antal brukare med nattinsatser
Antal timmar i genomsnitt per brukare
Tillfällig vistelse antal timmar
Antal brukare
Antal timmar i genomsnitt per brukare

Trygghetslarm
Antal personer genomsnitt/månad

Särskilt boende
Antal platser (vid kvartalets utgång)
Antal individbeslut som har verkställts

Korttidsboende/-platser
Antal platser (vid kvartalets utgång)
Antal beslut i genomsnitt/månad

Boendestöd EPF
Antal brukare
Antal timmar

Hemsjukvård
Antal patienter inskrivna i hemsjukvården
Antal hembesök genomsnitt/månad
Antal patienter enstaka hembesök hemsjukvården
Antal enstaka hembesök genomsnitt/månad

LSS

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Totalt antal aktiva ärenden LSS samt SFB
Bostad med särskild service, BMSS
Antal brukare med verkställda beslut, genomsnitt/mån
Daglig verksamhet
Antal brukare med verkställda beslut
Personlig assistans
Totalt antal brukare med beslut om assistans
Enligt LSS
Antal brukare
Antal timmar i genomsnitt/månad
Enligt SFB
Antal brukare
Antal timmar i genomsnitt/månad
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Region Gotland
Socialförvaltningen

STATISTIK
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Placerade barn-ungdomar familjehem 1)
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU

2018
kvartal 1

2019
kvartal 1

2020
kvartal 1

83
49
34

83
53
30

76
47
29

7 152
4 303
2 849

6 831
4 221
2 610

6 122
3 813
2 309

23
11
12

11
9
2

25
16
9

1002
388
614

645
501
144

941
722
219

35
23
12

30
21
9

27
16
11

2 420
1 578
842

2 439
1 685
754

2 147
1 239
908

14
12
2

26
24
2

26
24
2

Placerade dygn barn & föräldrar HVB
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU

565
471
94

1 064
884
180

1 203
1 147
56

Anmälningar barn-ungdomar 2)
varav barn 0-12 år
varav ungdomar 13-17 år

403
245
158

520
317
203

581
351
230

Utredning BOU SoL 11:1 0-20 år
Pågående utredningar vid kvartalets utgång
Inledda utredningar under kvartalet

245
158

244
135

237
188

35
23
11
1

14
6
6
2

11
7
3
1

2 163
1 580
501
82

729
236
354
139

726
446
273
7

788
153
2,3
18 529

851
232
2,3
19 435

844
164
2,3
20 035

Placerade dygn ungdomar familjehem
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU
Placerade barn-ungdomar familjehem tillfällig placering
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU
Placerade dygn ungdomar familjehem, tillfällig placering
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU
Placerade barn-ungdomar HVB/stödboende 1)
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU
Placerade dygn barn-ungdomar HVB/stödboende
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU
Placerade barn & föräldrar HVB 1)
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU

Placerade vuxna missbrukare HVB
varav SoL
varav LVM
varav LVU

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Delårsrapport 1 2020

Antal placerade dygn, vuxna missbrukare HVB
varav SoL
varav LVM
varav LVU
Försörjningsstöd antal hushåll
varav unga vuxna 18-24
genomsnittlig tid per hushåll, månader
genomsnittligt utbetalning per hushåll, kr
1) Brukare kan ha både SoL- och LVU-placering under samma år,
omfattar både stadigvarande och tillfälliga placeringar
2) Antal anmälningar under perioden
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Region Gotland
Socialförvaltningen

Delårsrapport 1 2020

Bilaga 2: Ekonomisk rapport

Resultatrapport per
verksamhet, tkr
Socialnämnden
Nämndadministration
Gemensamt SOF

2019

2019

2020

2020

2020

Utfall

Resultat

Budget

Prognos

Resultat

2 327
1 312
33 672

2 130
1 239
24 507

197
73
9 165

2 327
1 353
34 628

2 327
1 353
31 291

0
0
3 337

Vård och omsorg enligt SoL
Vård och omsorg enl SoL
Gemensam adm ÄO
Vård/omsorg i ord. boende
Vård/omsorg i särsk boende
Dagverksamhet enl SoL
Öppen verksamhet
Hemsjukvård

792 579
27 904
2 418
294 631
405 091
1 234
6 295
55 006

767 790
215
-1 638
298 324
407 151
1 034
5 371
57 333

24 789
27 690
4 056
-3 692
-2 060
200
924
-2 327

828 550
20 904
1 890
302 389
439 430
1 267
6 024
56 646

819 590
376
1 373
306 524
445 156
621
4 529
61 011

8 960
20 528
517
-4 136
-5 726
646
1 495
-4 365

Insatser enligt LSS
Administration
Boende barn och ungdom
Boende enligt LSS
Pers ass enl LSS o SFB
Daglig verksamhet, LSS
Ledsagare
Kontaktpersoner
Avlösarservice
Korttidsvistelse
Korttidstillsyn

238 709
638
8 311
106 284
63 411
34 803
3 012
3 103
644
15 370
3 132

261 619
535
8 399
118 428
64 707
43 856
2 305
2 741
796
17 713
2 138

-22 910
103
-88
-12 144
-1 296
-9 052
707
362
-152
-2 344
994

244 985
1 148
3 286
114 362
64 847
35 960
3 091
3 184
660
15 766
2 681

266 908
1 143
3 127
126 385
61 800
47 015
2 362
2 586
1 500
18 567
2 423

-21 923
5
159
-12 023
3 047
-11 055
729
598
-840
-2 801
258

Individ och familjeomsorg
Gemensamt IFO
Missbrukarvård
Barn och ungdomsvård
Övrig vuxenvård
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt
Familjerådgivning

258 766
29 532
29 954
126 242
1 807
65 771
3 731
1 729

276 648
18 120
28 323
155 874
1 194
69 232
2 625
1 279

-17 882
11 412
1 630
-29 632
614
-3 461
1 106
450

264 338
29 220
30 184
131 774
1 803
66 413
3 554
1 390

278 257
22 740
30 185
141 037
1 656
78 412
2 837
1 390

-13 919
6 480
-1
-9 264
147
-11 999
717
0

Handläggning
Bostadspolitiska frågor
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder

22 347
9 475
60
4 688

22 643
8 106
-10 139
4 183

-296
1 369
10 199
505

23 863
9 571
0
1 887

24 520
9 626
0
2 717

-657
-55
0
-830

1 363 935
1 363 875

1 358 726
1 368 866

5 208
-4 991

1 411 502
1 411 502

1 436 589
1 436 589

-25 087
-25 087

TOTALT
TOTALT EJ FLYKTINGMOTTAGNING

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

2019
Budget
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 204

Begäran om tilläggsanslag för LSS,
Socialnämnden

RS 2020/774

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande

Socialnämnden konstaterar vid delårsrapport 1 att nämndens ekonomi inte är i balans
och begär ett tilläggsanslag för LSS-verksamheten på 22 miljoner kr. Verksamheten
är underfinansierad. Nämnden konstaterar att det inte går att finansiera verksamheten inom tilldelad budgetram. Det är också svårt att hitta områden där stora
besparingar kan göras utan att sänka kvaliteten och frångå lagstadgad kvalitet. I
jämförelse inom respektive verksamhetsområde så är det bara barn- och ungdomsvården som kostar mer vid jämförelser med liknande kommuner och nationellt.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås och att
socialnämnden får återkomma till budgetberedningen med sina behov. Med
anledning av den totalprognos som lämnats i delår 1 samt det ansträngda läge som
pandemin Covid-19 innebär finns ingen möjlighet att ge ytterligare driftanslag som
sänker regionens budgeterade resultat.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande föreslår att ärendet går utan eget yttrande till regionstyrelsen och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2020-04-16, § 60
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-16
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/732
12 maj 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för utökad mätning PM10
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige


Med anledning av regionens ekonomiska läge föreslås avslag på miljö- och
byggnämndens äskande om 527 000 kr i tilläggsanslag.

Sammanfattning

Enligt EU-lagstiftning är Sverige skyldig att hålla sig till luftvårdsdirektivet. Detta är
implementerat i svensk lag via miljöbalken och luftkvalitetsförordningen. I det fall
Sverige fortsatt kommer att överskrida miljökvalitetsnormen för luft kommer landet
att dras inför Europadomstolen och höga viten kan bli aktuella.
Efter mätningar har det visat sig att luftkvaliteten i Visby inte uppnår
miljökvalitetsnormen för luft och då för partiklar (pm10). Ett åtgärdsprogram är
framtaget och beslutat i regionfullmäktige. Av beslutet framgår även att miljö- och
byggnämnden är ansvarig nämnd och därmed hanterar rapportering,
sammanställningar och samordning av arbetet.
I enlighet med åtgärdsprogrammet genomför miljö- och byggnämnden just nu
utökade mätningar av pm10 i Visby. Mätningarna omfattar ytterligare fyra
mätstationer och ger momentandata över dygnets alla timmar. Mätningarna är en
engångsaktivitet och genomförs under våren 2020.
Syftet med mätningarna är att skapa en mer komplett bild över luftsituationen i Visby
och på Gotland. Med ett bättre kunskapsläge kommer Region Gotland m fl kunna
fatta bättre och mer kostnadseffektiva beslut i samband med kommande åtgärder.
En direktupphandling är genomförd och ett konsultföretag är engagerat i att utföra
mätningar. Kostnaden för de utökade mätningarna är 527 000 kr. Priset är ett fast
pris och omfattar alla ingående delar i uppdraget, så som hyra av mätutrustning,
montering och skötsel av utrustningen, rapportskrivning mm.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen håller i princip med miljö- och byggnämnden om att det
är rimligt att extra aktiviteter som beslutas av regionfullmäktige också medföljs av
finansiering. Om regionfullmäktige inte tar ett sådant beslut gäller dock underförstått
att aktiviteten ska finansieras inom beslutad ram.
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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 2020/732

Enligt regler för styrning och uppföljning i Region Gotland ska i princip
tilläggsanslag för befintlig verksamhet inte förekomma. I undantagsfall kan
framställan göras. Regionstyrelseförvaltningen håller med om att detta kan ses som
ett sådant undantagsfall.
För att kunna bifalla tilläggsanslag på driftbudgeten måste det finnas utrymme i
budgetresultatet. Efter två månader med pandemin Covid-19 och allt det inneburit i
extra åtgärder samt en mycket försämrad skatteprognos den 29 april bedömer
regionstyrelseförvaltningen att det inte finns utrymme att medge ytterligare
tilläggsanslag för 2020.
Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden, 2020-04-16, § 72

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-16

MBN § 72

MBN § 72

Tilläggsanslag för utökad mätning PM10

MBN 2020/664

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 0,527
mnkr för utökad mätning av pm10 i linje med Regionfullmäktiges beslut om
åtgärdsprogram för luft(pm10).

Sammanfattning

Enligt EU-lagstiftning är Sverige skyldig att hålla sig till luftvårdsdirektivet. Detta är
implementerat i svensk lag via miljöbalken och luftkvalitetsförordningen. I det fall
Sverige fortsatt kommer att överskrida miljökvalitetsnormen för luft kommer landet
att dras inför Europadomstolen och höga viten kan bli aktuella.
Efter mätningar har det visat sig att luftkvaliteten i Visby inte uppnår
miljökvalitetsnormen för luft och då för partiklar (pm10). Ett Åtgärdsprogram är
framtaget och beslutat i Regionfullmäktige. Av beslutet framgår även att Miljö- och
byggnämnden kommer vara ansvarig nämnd och därmed hantera rapportering,
sammanställningar, samordning av arbetet.
I enlighet med åtgärdsprogrammet genomför Miljö- och byggnämnden just nu
utökade mätningar av pm10 i Visby. Mätningarna omfattar ytterligare fyra
mätstationer och ger momentandata över dygnets alla timmar. Mätningarna är en
engångsaktivitet och genomförs under våren 2020.
Syftet med mätningarna är att skapa en mer komplett bild över luftsituationen i Visby
och på Gotland. Med ett bättre kunskapsläge kommer Region Gotland m fl kunna
fatta bättre och mer kostnadseffektiva beslut i samband med kommande åtgärder.
En direktupphandling är genomförd och ett konsultföretag är engagerat i att utföra
mätningar. Kostnaden för de utökade mätningarna är 527 tkr. Priset är ett fast pris
och omfattar alla ingående delar i uppdraget, så som hyra av mätutrustning,
montering och skötsel av utrustningen, rapportskrivning mm.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att tilläggsanslag bör begäras för de
kostnader som kopplas till särskilda aktiviteter i åtgärdsprogrammet för luft (pm10).
Den utökade mätningen är en särskild aktivitet i åtgärdsprogrammet och är inte att
betrakta som ett löpande arbete.
I samband med beslutet i Regionfullmäktige om antagandet av åtgärdsprogrammet
för luft (pm10) fick Miljö- och byggnämnden även ansvar för vissa aktiviteter i
programmet. Denna begäran av tilläggsanslag gäller en sådan aktivitet.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-16

MBN § 72

Miljö- och byggnämnden finner det rimligt att extra aktiviteter som beslutas av
Regionfullmäktige också medföljs av en finansiering och begär därmed tilläggsanslag
motsvarande kostnaden för den utökade mätningen av pm10. Kostnaden är 527 tkr.
Övergripande arbete rörande pm10 hanteras inom den ramtilldelning nämnden får
och kommer utvecklas vidare i Strategisk plan och budget.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Mattias Edsbagge, enhetschef. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) föreslår att:
Miljö- och byggnämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 0,527
mnkr för utökad mätning av pm10 i linje med Regionfullmäktiges beslut om
åtgärdsprogram för luft(pm10).
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 205

Tilläggsanslag för utökad mätning PM10

RS 2020/732

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande

Enligt EU-lagstiftning är Sverige skyldig att hålla sig till luftvårdsdirektivet. Detta är
implementerat i svensk lag via miljöbalken och luftkvalitetsförordningen. I det fall
Sverige fortsatt kommer att överskrida miljökvalitetsnormen för luft kommer landet
att dras inför Europadomstolen och höga viten kan bli aktuella.
Efter mätningar har det visat sig att luftkvaliteten i Visby inte uppnår miljökvalitetsnormen för luft och då för partiklar (pm10). Ett åtgärdsprogram är framtaget och
beslutat i regionfullmäktige. Av beslutet framgår även att miljö- och byggnämnden är
ansvarig nämnd och därmed hanterar rapportering, sammanställningar och samordning av arbetet.
I enlighet med åtgärdsprogrammet genomför miljö- och byggnämnden just nu
utökade mätningar av pm10 i Visby. Mätningarna omfattar ytterligare fyra mätstationer och ger momentandata över dygnets alla timmar. Mätningarna är en
engångsaktivitet och genomförs under våren 2020.
Syftet med mätningarna är att skapa en mer komplett bild över luftsituationen i Visby
och på Gotland. Med ett bättre kunskapsläge kommer Region Gotland m fl kunna
fatta bättre och mer kostnadseffektiva beslut i samband med kommande åtgärder.
En direktupphandling är genomförd och ett konsultföretag är engagerat i att utföra
mätningar. Kostnaden för de utökade mätningarna är 527 000 kr. Priset är ett fast
pris och omfattar alla ingående delar i uppdraget, så som hyra av mätutrustning,
montering och skötsel av utrustningen, rapportskrivning mm.
Regionstyrelseförvaltningen håller i princip med miljö- och byggnämnden om att det
är rimligt att extra aktiviteter som beslutas av regionfullmäktige också medföljs av
finansiering. Om regionfullmäktige inte tar ett sådant beslut gäller dock underförstått
att aktiviteten ska finansieras inom beslutad ram.
Enligt regler för styrning och uppföljning i Region Gotland ska i princip tilläggsanslag för befintlig verksamhet inte förekomma. I undantagsfall kan framställan
göras. Regionstyrelseförvaltningen håller med om att detta kan ses som ett sådant
undantagsfall.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 205 forts
RS 2020/732

För att kunna bifalla tilläggsanslag på driftbudgeten måste det finnas utrymme i
budgetresultatet. Efter två månader med pandemin Covid-19 och allt det inneburit i
extra åtgärder samt en mycket försämrad skatteprognos den 29 april bedömer
regionstyrelseförvaltningen att det inte finns utrymme att medge ytterligare
tilläggsanslag för 2020.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande föreslår att ärendet går utan eget yttrande till regionstyrelsen och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden, 2020-04-16, § 72
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1082
26 juni 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

VA-taxa 2020
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

VA-taxans anläggningsavgifter höjs med 10 procent från och med 2020-10-01.
VA-taxans brukningsavgifter höjs med 7 procent från och med 2020-10-01.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har föreslagit regionfullmäktige att besluta om en höjning av VAtaxan. Anläggningsavgiften för 2020 och 2021 föreslås höjas med 10 procent och
brukningsavgiften med 7 procent.
Kapitalkostnaderna ökar i år med 14 270 000 kronor beroende på de ökade
investeringarna. Anläggningsavgifterna behöver höjas eftersom investeringarna till
största del är för VA-verksamhetens utbyggnad.
Effekterna av nyanslutningar till VA-nätet beräknas sänka nettokostnaden med 1
376 000 kronor. Beräkningen baseras på de genomsnittliga inkomsterna från
nyanslutningar under de senaste fem åren vilket uppgår till 30 580 000 kronor.
En höjning av anläggningsavgiften täcker inte kostnaderna varför även
brukningsavgiften behöver höjas med 7%.
Bedömning

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

TN § 147 2020-06-18
TKF 2020/1260
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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 2020/1082

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-18

TN § 147

TN § 147

VA-taxa 2020

TN 2020/1260
TN AU § 135

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att VA-taxans
anläggningsavgifter höjs med 10% from 2020-10-01,
Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att VA-taxans
brukningsavgifter höjs med 7 % from 2020-10-01.

Taxan för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning består av två
avgifter, anläggningsavgiften som ska täcka kostnaderna för VA-utbyggnaden och
brukningsavgiften som ska täcka kostnaderna för drift- och underhåll, samt
kapitalkostnader för investeringar.
Anläggningsavgifternas syfte är att finansiera VA-anläggningen för tillkommande
fastigheter inom befintligt eller utökat verksamhetsområde för allmänt VA vid
anslutningstillfället. Anläggningsavgifterna är ett sätt att fördela kostnaderna enligt
vattentjänstlängens krav på rättvisa och skälighet samt kommunallagens
likställighetsprincip.
Kostnader som tas med i anläggningsavgiften är utbyggnadskostnader för
exploateringsområden, omvandlingsområden och förtätningsområden. Kostnader för
utökade kapacitet i befintliga eller nya VA-anläggningar som behövs för
utbyggnadsområden ingår också i anläggningsavgiften.
Det är stor skillnad mellan olika kommuners anläggningsavgifter för VA. Spridningen
beror inte enbart på skillnaden i kostnader för att ansluta fastigheter utan i första
hand hur stor andel av denna kostnad som kommunen väljer att ta ut genom
anläggningstaxan. Det som inte finansieras via anläggningsavgifter kommer på sikt
betalas via brukningsavgifterna.
VA-avdelningen planerar att bygga upp en modell enligt Svenskt Vattens
rekommendation för anläggningsavgiftens nivå, som bör grundas på den
genomsnittliga kostnaden och en medvetet vald täckningsgrad mellan 0 procent och
100 procent. Täckningsgraden för Region Gotland beräknas till ca 50%.
Kapitalkostnaderna ökar i år med 14 270 000 kronor beroende på de ökade
investeringarna. Anläggningsavgifterna behöver höjas med 10% eftersom
investeringarna till största del är för VA-verksamhetens utbyggnad.
Effekten av att avskrivningar görs av VA-verksamhetens anläggningar med 53
miljoner kronor innebär sänkta internräntekostnader med 792 000 kronor för 2020.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-18

TN § 147

Effekterna av nyanslutningar till VA-nätet beräknas sänka nettokostnaden med 1
376 000 kronor. Beräkningen baseras på de genomsnittliga inkomsterna från
nyanslutningar under de senaste fem åren vilket uppgår till 30 580 000 kronor.
En höjning av anläggningsavgiften täcker inte kostnaderna varför även
brukningsavgiften behöver höjas med 7%.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att VA-taxans anläggningsavgift för 2020 och 2021
behöver höjas med 10% och brukningsavgiften med 7% from 2020-10-01.
Barn- och genusperspektiv – ej aktuellt i detta ärende.
Landsbygdsperspektiv – höjning av VA-taxan behövs för fortsatt exploatering
utanför Visby och de större samhällena.
Ekonomisk konsekvensanalys – bättre täckningsgrad av anläggningsavgiften och en
höjning av brukningsavgiften ger förutsättningar för täckning av kapitalkostnaderna.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Susanne Bjergegaard Pettersson.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att VA-taxans
anläggningsavgifter höjs med 10% from 2020-10-01,
Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att VA-taxans
brukningsavgifter höjs med 7 % from 2020-10-01.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-18
Exempel Avgifter för Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet med höjning
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN2020/1260
13 april 2020

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

VA-taxa 2020
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att VA-taxans
anläggningsavgifter höjs med 10% from 2020-10-01,
Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att VA-taxans
brukningsavgifter höjs med 7 % from 2020-10-01.

Sammanfattning

Taxan för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning består av två
avgifter, anläggningsavgiften som ska täcka kostnaderna för VA-utbyggnaden och
brukningsavgiften som ska täcka kostnaderna för drift- och underhåll, samt
kapitalkostnader för investeringar.
Anläggningsavgifternas syfte är att finansiera VA-anläggningen för tillkommande
fastigheter inom befintligt eller utökat verksamhetsområde för allmänt VA vid
anslutningstillfället. Anläggningsavgifterna är ett sätt att fördela kostnaderna enligt
vattentjänstlängens krav på rättvisa och skälighet samt kommunallagens
likställighetsprincip.
Kostnader som tas med i anläggningsavgiften är utbyggnadskostnader för
exploateringsområden, omvandlingsområden och förtätningsområden. Kostnader för
utökade kapacitet i befintliga eller nya VA-anläggningar som behövs för
utbyggnadsområden ingår också i anläggningsavgiften.
Det är stor skillnad mellan olika kommuners anläggningsavgifter för VA. Spridningen
beror inte enbart på skillnaden i kostnader för att ansluta fastigheter utan i första
hand hur stor andel av denna kostnad som kommunen väljer att ta ut genom
anläggningstaxan. Det som inte finansieras via anläggningsavgifter kommer på sikt
betalas via brukningsavgifterna.
VA-avdelningen planerar att bygga upp en modell enligt Svenskt Vattens
rekommendation för anläggningsavgiftens nivå, som bör grundas på den
genomsnittliga kostnaden och en medvetet vald täckningsgrad mellan 0 procent och
100 procent. Täckningsgraden för Region Gotland beräknas till ca 50%.
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Kapitalkostnaderna ökar i år med 14 270 000 kronor beroende på de ökade
investeringarna. Anläggningsavgifterna behöver höjas med 10% eftersom
investeringarna till största del är för VA-verksamhetens utbyggnad.
Effekten av att avskrivningar görs av VA-verksamhetens anläggningar med 53
miljoner kronor innebär sänkta internräntekostnader med 792 000 kronor för 2020.
Effekterna av nyanslutningar till VA-nätet beräknas sänka nettokostnaden med 1
376 000 kronor. Beräkningen baseras på de genomsnittliga inkomsterna från
nyanslutningar under de senaste fem åren vilket uppgår till 30 580 000 kronor.
En höjning av anläggningsavgiften täcker inte kostnaderna varför även
brukningsavgiften behöver höjas med 7%.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att VA-taxans anläggningsavgift för 2020 och 2021
behöver höjas med 10% och brukningsavgiften med 7% from 2020-10-01.
Barn- och genusperspektiv – ej aktuellt i detta ärende.
Landsbygdsperspektiv – höjning av VA-taxan behövs för fortsatt exploatering
utanför Visby och de större samhällena.
Ekonomisk konsekvensanalys – bättre täckningsgrad av anläggningsavgiften och en
höjning av brukningsavgiften ger förutsättningar för täckning av kapitalkostnaderna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-18
Exempel Avgifter för Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet med höjning
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen
VA-avdelningen

Avgifter för Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet
Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet (VA) finansieras inte med skattemedel.
Den VA-avgift som abonnenterna betalar ska täcka kostnaderna för Region Gotlands vattenförsörjning
och avloppshantering. VA-avgiften, även kallad VA-taxan, består av två delar – anläggningsavgift och
brukningsavgift.
Taxan antogs av regionfullmäktige den 25 februari 2019 och med indexhöjning av taxan från och med den
1 januari 2020.

Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar i samband med anslutning till det allmänna
ledningsnätet. Den finansierar utbyggnaden av och nyttan med hela VA-systemet, inklusive vatten- och
avloppsreningsverken. Fastighetsägaren är skyldig att betala anläggningsavgiften och den gäller för både
bebyggda och obebyggda fastigheter inom verksamhetsområdet.
Ett verksamhetsområde är ett fastställt område inom vilket försörjningen sker genom regionens VAanläggningar. Anläggningsavgift kan även utgå om förändringar sker på fastigheten med installationer av
vatten och spillvatten, som t.ex. en gäststuga.
Verksamhetsområden kan vara utbyggda med olika typer av VA-ledningar, nämligen:
Vatten
för leverans av dricksvatten
Spillvatten för borttransport av avloppsvatten från hushåll
Dagvatten för borttransport av regn- och smältvatten, det finns normalt endast i tätbebyggda områden

I anläggningsavgift för bostad, kontor och liknande ingår följande delar:
A. Servisavgift: kostnad för framdragning av servisledning från det allmänna ledningsnätet fram till
fastighetens förbindelsepunkt.
B. Förbindelsepunktsavgift: kostnad för upprättande av förbindelsepunkt.
C. Bostadsenhet respektive tariffenhet, delas in i följande kategorier:
- Bostadsenhet: lägenhet med VA-installation omfattande köksenhet och toalett. Även gäststuga och
liknade
- Tariffenhet: fastighet som jämställs som bostadsfastighet, då beräknas avgift per 100 kvm BTA
(bruttoarea), ex kontor, affärsbyggnader och liknande.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Exempel på anläggningsavgifter för en normalvilla (en bostadsenhet), inklusive moms
2020-års VA-taxa
Med 10% höjning

Anslutning
VSD*
3 ledningar
Servis +
Förbindelsepunkt
bostadsenhet/
tariffenhet
Totalt:

176 358 kr

193 994 kr

44 088 kr

48 497 kr

220 446 kr

242 491 kr

V* = Vatten, S*= Spillvatten, D* = Dagvatten
Annan fastighet

Taxan innehåller även kategorin ”Annan fastighet” som är fastighet för industri ändamål. För denna
kategori sker beräkningen av avgiften utifrån följande delar, servis- och förbindelsepunktsavgift samt
tomtyta.
Betalningsregler
Fastighetsägaren faktureras för anläggningsavgiften, enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa, när regionen
har byggt ut de allmänna vatten- och avloppsledningarna och upprättat en förbindelse- punkt till
fastigheten samt meddelat fastighetsägaren om detta.
Förbindelsepunkten fungerar som gräns för fastighetens och regionens ansvar.
Brukningsavgift
Brukningsavgiften debiteras kvartalsvis för alla fastigheter med abonnemang (mars, juni, september och
december). Avgiften består av en fast och en rörlig del.
Den fasta delen består av en grundavgift och bostadsavgifter samt eventuell avgift för dagvatten om
fastigheten ligger inom verksamhetsområde som omfattas av dagvatten.
Den rörliga delen av avgiften beror på den mängd vatten som du förbrukar på ett år. Vi debiterar dig i
förväg efter en beräknad årsförbrukning, baserad på den avläsning du gjorde senast. För att kunna göra
det så korrekt som möjligt behöver du läsa av mätarställningen årligen.
Uppgifterna kan antingen skickas till adress kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se eller lämnas på
telefon 0498-269000, knappval 2 kundtjänst teknikförvaltningen.
Brukningsavgifter 2020, inklusive moms
Kostnad VSD* Med 7% höjning
Fast avgift
grundavgift per fastighet
per bostadsenhet/tariffenhet
Avgift för dagvatten fastighet,
per bostadsenhet/tariffenhet
Avgift för dagvatten gata,
per bostadsenhet/tariffenhet

Rörlig avgift
vatten- och/eller spillvatten

Exempel på avgift för en normalvilla
med en årsförbrukning på 150 m3

1 505 kr/år

1 610

1 237 kr/år

1 324

429 kr/år

459

429 kr/år

459

Kostnad VSD*

Med 7% ökning

33:94 kr/kbm

36,32

8 691 kr/år

9 300 kr/år

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 206

VA-taxa 2020

RS 2020/1082

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

VA-taxans anläggningsavgifter höjs med 10 procent från och med 2020-10-01.
• VA-taxans brukningsavgifter höjs med 7 procent från och med 2020-10-01.
•

Tekniska nämnden har föreslagit regionfullmäktige att besluta om en höjning av
VA-taxan. Anläggningsavgiften för 2020 och 2021 föreslås höjas med 10 procent och
brukningsavgiften med 7 procent.
Kapitalkostnaderna ökar i år med 14 270 000 kronor beroende på de ökade
investeringarna. Anläggningsavgifterna behöver höjas eftersom investeringarna till
största del är för VA-verksamhetens utbyggnad.
Effekterna av nyanslutningar till VA-nätet beräknas sänka nettokostnaden med
1 376 000 kronor. Beräkningen baseras på de genomsnittliga inkomsterna från
nyanslutningar under de senaste fem åren vilket uppgår till 30 580 000 kronor.
En höjning av anläggningsavgiften täcker inte kostnaderna varför även brukningsavgiften behöver höjas med 7 %.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget. Med de stora
investeringar som görs inom VA-verksamheten så är det oundvikligt att
abonnenterna får höjd taxa. Det är viktigt att VA-verksamheten är fullt finansierad så
att skattemedel inte används för detta.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-06-18, 147
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-26
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Annette Glover

Nyps ID 20282309
RS 2020/1192, 6 augusti 2020

Regionstyrelsen

Torskprojektet – etablering, Ansökan om medel ur anslag 1:1,
regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

•

•

Region Gotland medfinansierar Sportfiskarna på Gotland för projektet
”Torskprojektet - etablering” med 43,29 procent av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 900 000 kronor ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder.
450 000 kronor ur 2020 års anslag och 450 000 kr ur 2021 års anslag.
Beslutet avser perioden 2020-07-01 till 2021-06-30.

Sammanfattning

Sportfiskarna på Gotland arbetar långsiktigt för att förbättra miljösituationen och
säkra en hållbar utveckling av fiskebestånden i Östersjön. Detta projekt är en brygga
mellan den förstudie (”Utsättning av småtorsk i Östersjön”) som gjordes av stiftelsen
BalticSea2020 förra året och ett forskningsprojekt som är tänkt att genomföras under
5-6 år vid forskningsstationen i Ar på norra Gotland. En ny östersjöstiftelse som
kommer att vara huvudman för forskningsprojektet är under bildande (RS
2020/823). För etablering av forskningsprojektet innebär det att det krävs vissa
ombyggnationer i forskningsstationen. Detta betyder att ritningar ska tas fram,
bygglov ska sökas, projektering för infrastrukturlösningar ska genomföras och
byggentreprenad ska upphandlas. Vidare ska identifierade tillstånd sökas. Dessutom
ska kontakter tas och upphandling genomföras för insamling av avelsfisk. Personal
ska rekryteras till de olika funktioner som krävs. Organisation och olika aktörers
rollfördelning i det kommande forskningsprojektet ska klargöras. Projektet ger
förutsättningar för nödvändigt förberedelsearbete för att under sommaren 2021
kunna påbörja produktionen av torsklarver vid forskningsstationen i Ar. Projektet
kommer att bidra till ett aktivt miljöarbete för Östersjön och att stärka Gotlands
attraktionskraft.
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Syfte

Projektet syftar till att skapa en brygga mellan den avslutade förstudien och
forskningsprojektet.
Mål

Målet är att när projektet är avslutat ha en grund att stå på så forskningsprojektet kan
påbörjas sommaren 2021.
Målgrupp

Målgrupper i projektet är samverkansparten BalticSea2020 och den nya stiftelse som
är under bildande och som ska finansiera och driva kommande forskningsprojekt.
Andra intressenter är Uppsala universitet, Blått Centrum Gotland och Region
Gotland i egenskap av ägare och förvaltare av forskningsstationen Ar och fastigheten
Fleringe Smiss 1:9.
Horisontella perspektiv

Projektet syftar direkt till en hållbar miljö genom att det på sikt har målsättningen att
studera och finna möjliga metoder för att återetablera Östersjöns torskbestånd och
därmed skapa ekologisk stabilitet i innanhavet. Projektet följer de olika policyer
beträffande jämställdhet och mångfald som finns inom organisationen.
Projektorganisation

Personal från Sportfiskarnas kontor i Visby kommer att vara operativ projektledning.
Styrgruppen består av representanter från BalticSea2020, den under bildande
Östersjöstiftelsen, Uppsala universitet, Blått Centrum Gotland m.fl.
Genomförande

Projektet kommer att genomföras i mycket nära samverkan med BalticSea2020 och
med den nya Östersjöstiftelse som är under bildande. Samverkan kommer även att
ske med Uppsala universitet, Blått Centrum Gotland och Region Gotland vilka alla
har betydelsefulla roller för verksamheten vid forskningsstationen Ar.
Samverkansformer är också etablerade med Baltic Sea Science Center vid Skansen.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2020-07-01—2021-06-30

Kostnader
Egen personal
Extern personal/köpta tjänster
Resor och logi
Schablonkostnad
Förbrukningsmaterial
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
Leader Gute
Summa finansiering

2020
2021
Totalt
528 648
528 648 1 057 296
375 000
375 000
750 000
46 500
46 500
93 000
79 297
79 297
158 594
10 000
10 000
20 000
1 039 445 1 039 445 2 078 890
450 000
450 000
900 000
589 445
589 445 1 178 890
1 039 445 1 039 445 2 078 890

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Torskprojektet - etablering ligger i linje
med Tillväxtprogrammets insatsområde ”Attraktionskraft.” Forskningsprojektet som
följer etableringsprojektet kommer att sätta Gotland på kartan när det gäller
forskning inom den blå sektorn, såväl nationellt som internationellt. Sysselsättning
för fem personer under 5-6 år kommer att skapas. Projektet är betydelsefullt för
verksamheten vid forskningsstationen Ar och därmed även för Uppsala universitet,
Blått Centrum Gotland och Region Gotland. Projektet har potential för att öka
engagemanget för Östersjöns miljö.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Nyps ID 20282309

Projektet överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har både i
den överliggande strategin Vision Gotland 2025 och i Tillväxtprogram för Gotland 20162020 och i den kommande regionala utvecklingsstrategin där det står ”ökad
innovation och forskning bidrar till att stärka Gotlands attraktionskraft”. Projektet
bidrar till att utveckla Gotland till ett mer hållbart samhälle.
Beslutsunderlag

Torskprojektet - etablering - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
inkommen 2020-05-26.
Villkor

För beslut gäller bestämmelserna i Förordning (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken samt Allmänna villkor.
Kommunikation

Stödmottagare som erhållit mer än 50 000 kronor från Region Gotland ska i sin
externa kommunikation informera om att insatserna är delfinansierade av Region
Gotland. Region Gotland logotyp ska finnas med i allt tryckt material, på hemsidor
och i alla sociala medier som projektet nyttjar. Dessutom ska Region Gotlands
medfinansiering omnämnas vid intervjuer i tidningar, radio och TV. Information om
att Region Gotland medfinansierar projektet ska dessutom finnas på anslagstavla eller
liknade hos stödmottagaren.
Övrigt

Första rapporteringen och ansökan om utbetalning ska vara Region Gotland
tillhanda senast den 31 januari 2021 och slutrapporteringen senast en månad efter
projektavslut, 2021-07-31. (via minansokan.se)

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Sportfiskarna, Joel Norlin
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Ansökan om stöd
1.1

Allmänna uppgifter

Projektnamn: Torskprojektet - etablering
Ansökansid: 72704
Ärendeid:
Typ av finansiering: Regionala projektmedel
Sista ansökningsdag:
Ansvarig organisation: REGION GOTLAND
1.2

Stödsökande

Namn: Sver Sportfiske- O Fiskev.Förb Sportfiskarna
Svartviksslingan 28 C/o Stefan Nyström
16739 Bromma
Sverige
Arbetsställe
Namn:
Postadress:
Svartviksslingan 28 C/o Ste
16739 Bromma

Org.Nr: 802004-4288

Arb.ställenr.: 11296498
Besöksadress:
Svartviksslingan
16739 Bromma

28

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Nej
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Nej
Hemsida www.sportfiskarna.se
1.3

Samverkanspart

1.4

Betalningssätt

Typ av konto: Bankgiro
Kontonummer: 166-1222
Detaljerad info:

1.5

Projektinformation

Vilket/vilka problem vill projektet lösa?

Inledningsvis vill vi poängtera att denna ansökan är en del i arbetet med att skapa
förutsättningar för att etablera ett stort forskningsprojekt på Gotland. Arbetet med att bilda den
stiftelse som ska vara huvudman och huvudfinansiär av projektet pågår. Tills dess att bildandet
av stiftelsen har offentliggjorts önskar vi inte publicitet kring initiativet. Med stiftelsen
BalticSea2O2O som huvudman har under den gångna vintern en förstudie genomförts.
Förstudien beskriver förutsättningarna för ett omfattande forskningsprojekt om utsättningar av
småtorsk i mellersta och norra egentliga Östersjön. Förstudien har genomförts av en
arbetsgrupp på Gotland där medarbetare från Sportfiskarnas kontor i Visby fungerat som
projektledare. Forskningsprojektet är tänkt att genomföras under 5-6 år vid
Forskningsstationen Ar på norra Gotland med en budget på i storleksordningen 45 miljoner
kronor och sysselsättning för ca fem personer. En ny Östersjöstiftelse, vars syfte är att fungera
som huvudman för forskningsprojektet (plus ytterligare några initiala projekt), är under
bildande. Förutom den nya stiftelsen kommer även Uppsala Universitet bidra med finansiering i
forskningsprojektet. Idén till etableringsprojektet har uppkommit under arbetet med förstudien
när vi insåg att det kommer krävas en överbryggning mellan förstudien och forskningsprojektet
för att inte tappa fart och tid. Syftet med etableringsprojektet är att skapa en brygga mellan den

avslutade förstudien (se bilaga 4) och forskningsprojektet, vars förutsättningar beskrivs i
förstudien. För att etablera forskningsprojektet krävs bl a ombyggnationer i forskningsstationen
vilket innebär att ritningar ska tas fram, bygglov ska sökas, projektering för
infrastrukturlösningar ska genomföras och byggentreprenad ska upphandlas mm. Vidare ska i
förstudien identifierade tillstånd för verksamheten sökas. Dessutom ska under etableringsfasen
kontakter tas och upphandling genomföras för insamling av avelsfisk (via bl a lokala
yrkesfiskare). För att driva forskningsprojektet från och med nästa sommar krävs också att
personal rekryteras till de olika funktioner som krävs. Organisation och olika aktörers
rollfördelning i det kommande forskningsprojektet ska också klargöras under etableringsfasen.
Det har under många år funnits en vilja från en rad aktörer på Gotland att utveckla
verksamheten på Forskningsstationen Ar och stärka Östersjöforskningen på Gotland. Genom
forskningsprojektet som ska följa av etableringsprojektet kommer detta nu att kunna realiseras.
Torsken är en symbolart för Östersjön och projektet förväntas därför röna stort media- och
allmänintresse. Projektet är också betydelsefullt för en vidareutveckling av verksamheten vid
forskningsstationen Ar och därmed även för Uppsala universitet, Blått Centrum Gotland och
Region Gotland. Att säkra utvecklingen vid stationen skapar också möjligheter att utnyttja
kommande verksamhet i samband med processerna kring en nationalpark. Sammantaget bör
projektet generera ett stort lokalt, regionalt och också nationellt intresse. En viktig förutsättning
för ett positivt finansieringsbeslut för forskningsprojektet från den stiftelse som är under
bildande är att det lokala engagemanget och intresset för projektet är starkt och att flera
intressenter deltar i finansieringen. Finansiering från Region Gotland har därför avgörande
betydelse för möjligheten att etablera forskningsprojektet på Gotland och Forskningsstationen
Ar.

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken

Vi söker medel för ett etableringsprojekt till ett större kommande forskningsprojekt inriktat på
produktion och utsättning av torsklarver i Östersjön. Etableringsprojektet innebär möjligheter
till nödvändigt förberedelsearbete för att under sommaren 2021 kunna påbörja produktionen av
torsklarver vid forskningsstationen Ar, i linje med det kommande forskningsprojektets
aktivitetsplan. Som ett resultat av etableringsprojektet kommer forskningsprojektet att drivas i
fem år och beräknas när det är i full drift att sysselsätta fem personer.

Vilken/vilka är projektets malgrupp(er)?

Det finns flera målgrupper i projektet; Samverkansparten BalticSea2O2O och den nya stiftelse
som är under bildande som ska finansiera och driva kommande forskningsprojekt. Uppsala
universitet och den personal som ska rekryteras till forskningsprojektet. Blått Centrum Gotland
som bedrivit och kommer bedriva verksamhet vid forskningsstationen Ar. Region Gotland i
egenskap av ägare och förvaltare av forskningsstationen Ar och fastigheten Fleringe Smiss 1:9.

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort
sikt?

Projektets huvudsakliga mål är att ett storskaligt forskningsprojekt med inriktning på utsättning
av småtorsk i Östersjön ska vara etablerat vid Forskningsstationen Ar. Verksamheten i
forskningsprojektet ska omedelbart kunna ta vid från etableringsprojektet. För att uppnå detta
ska ett antal delmål uppnås: - För forskningsprojektet nödvändig infrastruktur (exempelvis
lokaler/ombyggnation, vattenrening och kyla) ska ha detaljprojekterats så att nödvändig
utrustning för att starta projektet kan finnas på plats. - Nödvändiga tillstånd för verksamheten i
forskningsprojektet ska finnas. - Personal och leverantörer av tjänster för forskningsprojektets
genomförande ska finnas. - Organisationen för forskningsprojektets genomförande ska vara
fastslagen. Den nyetablering det innebär med upprustning och om-/nybyggnad av
forskningsstationen Ar kommer sannolikt också att röna stort medialt intresse, inte bara lokalt
på Gotland utan också i ett nationellt/internationellt perspektiv genom den verksamhet som
planeras. Torsken är en symbolart för Östersjön och den stora betydelse den har, både i ett
ekologiskt och i ett ekonomiskt perspektiv gör den tacksam att kommunicera. Vi kommer
kommunicera projektet brett i olika kanaler i nära samverkan med våra samarbetspartners;
BalticSea2O2O, Uppsala Universitet, Blått centrum Gotland samt region Gotland. Ett samarbete
finns även med Baltic Sea Science Center på Skansen och ambitionen är att när

forskningsprojektet är igång så ska verksamheten i Ar kunna följas på Skansen och en mindre
utställning ska även rinnas på Ar.

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på
lång sikt?

På sikt leder projektet till att ett flertal arbetstillfällen skapas under den tid forskningsprojektet
pågår. Projektet innebär också en utveckling av verksamheten vid forskningsstationen Ar och
därmed att nya möjligheter skapas för långsiktig drift av stationen. Genom den
visningsanläggning som planeras inom forskningsprojektet och det samarbete som påbörjats
med Baltic Sea Science Center på Skansen bidrar projektet också till att på sikt skapa ett
intressant och värdefullt besöksmål på norra Gotland. Stationens läge innebär också att
verksamheten på stationen i Ar, via forskningsprojektet och Blått Centrum Gotland, kan
utnyttjas och sannolikt också utvecklas i anslutning till den process som pågår kring bildandet
av en nationalpark i området kring Bästeträsk.

Hur ska projektet organiseras och styras?

Projektet är utformat som ett etableringsprojekt för ett större forskningsprojekt på initiativ av
stiftelsen BalticSea2O2O. För den operativa projektledningen under etableringsfasen kommer
personal från Sportfiskarnas kontor i Visby med bred erfarenhet av både projektledning och
forskning att ansvara. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) har en väl
organiserad projektverksamhet. Personal vid det lokala kontoret i Visby har lång erfarenhet av
både praktiskt och administrativt genomförande av olika typer av projekt. Till stöd finns också
en för hela organisationen central ekonomifunktion som garanterar säkerhet i administrativa
rutiner och ekonomisk redovisning. Det kommande femåriga forskningsprojektet kommer att
drivas med en nybildad Östersjöstiftelse som huvudman. Den nya stiftelsen kommer att
fortsätta det miljöarbete som Stiftelsen BalticSea2O2o bedrivit och har sin finansiering säkrad
genom en större privat donation. Även Uppsala universitet kommer att delfinansiera det
kommande forskningsprojektet. Projektet är väl förankrat på Gotland och det finns ett stort
intresse för projektet från olika aktörer på ön. Etableringsprojektet kommer att genomföras i
mycket nära samverkan med BalticSea2O2O och med den nya Östersjöstiftelse som är under
bildande, vilken också kommer stå som huvudman för kommande forskningsprojekt.
Samverkan kommer även ske med Uppsala universitet, Blått Centrum Gotland och Region
Gotland vilka alla har betydelsefulla roller för verksamheten vid Ar och i det kommande
forskningsprojektet. Samverkansformer är också etablerade med Baltic Sea Science Center vid
Skansen och kommer ytterligare utvecklas under etableringsprojektet. För att lösa
infrastrukturtekniska frågor kring nybyggnation vid Ar kommer av naturliga skäl också
samverkan med extern teknisk konsult att krävas. Sammantaget finns såväl kompetens som
resurser för projektets genomförande säkrade.

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?

Sportfiskarna är en projektorienterad organisation med fokus på fiske- och vattenvårdsprojekt,
främjandeverksamhet och ungdomssatsningar. Projektet vi här söker medel för, som innebär
aktiviteter för att etablera ett större forskningsprojekt om utsättningar av torsk i Östersjön till
forskningsstationen Ar, skiljer sig därför väsentligt från ordinarie verksamhet vid såväl
regionkontoret i Visby som förbundets nationella verksamhet. Projektets ekonomi kommer att
särredovisas. Etableringsprojektet är nytänkande på det sättet att det ska leda vidare till ett
större forskningsprojekt där målsättningen är att utvärdera möjligheterna att dra fram och sätta
ut småtorsk i Östersjön som en metod för att bevara och säkra Östersjöns torskbestånd. Den
typen av förvaltningsåtgärd för Östersjötorsken har inte provats tidigare och är därför i högsta
grad innovativ och nytänkande.

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet?

Projektet syftar direkt till en hållbar miljö genom att det på sikt har målsättningen att studera
och finna möjliga metoder för att återetablera Östersjöns torskbestånd och därmed skapa
ekologisk stabilitet i innanhavet. I de olika beställningar som ska genomföras under

etableringsprojektet kommer vi så långt det är möjligt sträva efter att utnyttja miljövänliga
alternativ och lokala entreprenörer. I arbetet med att etablera torskprojektet på Ar kommer de
berörda organisationernas olika policydokument kopplade till exempelvis jämställdhet och
miljöarbete att vara styrande. Etableringsprojektet ska leda fram till att ett omfattande
forskningsprojekt/demonstrationsprojekt etableras vid Forskningsstationen Ar.
Forskningsprojektet är i sin ansats innovativt och nytänkande. Det fokuserar på att öka
kunskapen om Östersjön och i synnerhet Östersjötorsken och att testa nya metoder för att
återskapa en friskare Östersjö genom stärkta torskbestånd. Samtidigt stärker projektet
forskningsmiljön på Gotland och skapar nya aktiviteter och nya arbetstillfällen. Sammantaget
ligger projektets ansats i linje med ett flertal övergripande samhällsmål om en långsiktigt
hållbar utveckling sett ur hållbarhetskonceptets tre perspektiv; ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet. Som exempel på internationella mål projektet ligger i linje med kan
nämnas HELCOM Baltic Sea Action Plan medan flera av de av riksdagen fastslagna miljömålen
är nationella exempel. Regionalt ligger projektets verksamhet i linje med såväl målsättningarna i
det Regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 och tillväxtprogrammet för Gotland.

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land

Sverige

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län

Gotland

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun

Gotland

1.6
Tid och aktivitetsplan
Aktivitet
Beskrivning
Projektledning och
samordning under
etableringsfas

Teknisk resurs

Projektledaren ansvarar för
etableringsprojektets
förberedelsearbete såsom: - Ansökan
om bygglov och andra förberedelser
för ombyggnation. - Upphandling av
hårdvara (bassänger för fisk, kyl- och
reningsanläggningar och liknande). Tillstånd för verksamheten i
forskningsprojektet, exempelvis
ansökan om dispens för att
yrkesmässigt fånga torsk för
avelsändamål. - Upphandling av
yrkesmässig insamling av avelsfisk
samt fältundersökningar. Samordning av förberedande
fältundersökningar på kommande
utsättningsplatser. - Samordning
mellan olika aktörer. Studiebesök/utbyte med
veriöamhjteriDaimiarkochJ4orge._
Sakkunnig kompetens för
projektering av anläggningens

Startdatum Slutdatum
2020-07-01 2021-06-30

Kostnad

2020-07-01 2021-06-30

l 025 000

989ÖOÖ

Aktivitet

Kommunikation

Beskrivning
etableringsprojektet anställs även en
tekniker/fastighetsskötare som ska
delta i anläggningens uppbyggnad och
därefter, inom det kommande
forskningsprojektet, ansvara för dess
drift.
| Produktion av grundläggande
informationsmaterial om projektet.
Framtagande av plan för
forskningsprojektets samverkan med
Baltic Sea Science Center vid Skansen.

Startdatum
Slutdatum

Kostnad

2020-07-01
2021-06-30

65000

1.7
Budget
Kostnader
Kostnadsstag
Personal:
Projektledare 100 %
12 månader inkl Ikp
Personal: Tekniker
100 % 5 månader
inkl Ikp
Personal:
Konsultstöd enligt
offert
Personal:
Kommunikatör
motsvarande 1
månad 100% inkl Ikp
Resor och logi: 4
personresor
Danmark/Norge tor
+4
hotellövernattningar
Resor och logi: Resor
Ar tor 500 mil å 30 kr
Resor och logi: 10
resor Sthlm t o r + 10
hotellövernattningar
Investeringar,
materiel och lokaler:
Förbrukningsmaterial
Investeringar,
materiel och lokaler:
Tryckkostnader
Schablonkostnader:
OH/indirekta
kostnader: 15 % av
lönekostnader för
anställd personal
(samma schablon
som för Leader)

Summa kostnader
Projektintäkter

Totalt

2020

2021

385 236

385 236

770 472

119 510

119 510

239 020

375 000

375 000

750000

23902

23902

47804

14000

14000

28000

7500

7500

15000

25000

25000

50000

5000

5000

10000

5000

5000

10000

79297

79297

158 594

1 039 445

1 039 445

2 078 890

Totalt

2020
2021
Kostnadsslag
Summa faktiska
kostnader
1 039 445 1 039 445
Bidrag annat än pengar
Summa bidrag i
annat än pengar
Summa totala
kostnader
1 039 445 1 039 445

2 078 890

0

2 078 890

Finansiering
Offentligt bidrag annat än pengar
Total offentligt bidrag
annat än pengar
Offentlig kontantfinansiering
Leader Gute: Sökt stöd
från Leader Gute,
beslut väntas i juni
2020.
589445

Total offentlig
kontantfinansiering
589445
Total offentlig
finansiering
589445
Privata bidrag annat än pengar
Total privat bidrag
annat än pengar
Privat kontantfinansiering
Total privat
kontantfinansiering
Total privat
finansiering
Summa
medfinansiering
589445

0

589445

1 178 890

589445

1 178 890

589445

1 178 890

0

0
0

589445

1178890

Stödfinansiering
Finansiering
Stödfinansiering

2020
450 000

2021

Totalt
900000

450 000

Sammanställning

Stödandel av faktiska kostnader
Stödandel av stödgrundande finansiering
Stödandel av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering
Andel offentlig finansiering
Andel privat finansiering

43,29%
43,29%
43,29%
56,71%
100,00

0,00%

1.8

Förskott

Sökt förskottsbelopp: O
Motivering:

Mina kontakter
1.9
Joel Norlin
Namn:
Telefonnummer:
070-3352700
Mobiltelefonnummer:
joel.norlin@sportfiskarna.se
E-postadress:
Kontaktperson
Roll-

Namn:
Telefonnummer:
Mobiltelefonnummer:
E-postadress:
Roll:
1.10

Lars Vallin
072-2087011
lars.vallin@sportfiskarna.se
Projektledare

Dokument

Filnamn:
Beskrivning:

Bilaga 4 - Förstudie torskprojekt.pdf
Förstudie för foskningsprojektet
etableringsprojektet

Uppladdningsdatum:

2020-05-26

Filnamn:
Beskrivning:

Bilaga 5 - Avsiktsförklaring Uppsala universitet.pdf
Avsiktsförklaring från Uppsala universitet att delta och finansiera
kommande foskningsprojekt
2020-05-26

Uppladdningsdatum:
Filnamn:
Beskrivning:

som

ska

följa

av

Uppladdningsdatum:

Bilaga 6 - Avsiktsförklaring BalticSea2O2o.pdf
Avsiktsförklaring från Stiftelsen BalticSea2O2O och den nya
Östersjöstiftelse som är under bildande
2020-05-26

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Bilaga 7 - Offert Afry.pdf
Offert avseende tekniskt stöd i etableringsprojektet
2020-05-26

Filnamn:
Beskrivning:

Bilaga 8 - Årsredovisning och revisionsberättelse 2Oi9.pdf
Årsredvisning från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund,
huvudman för ansökan om etableringsprojekt
2020-05-26

Uppladdningsdatum:

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 207

Torskprojektet etablering - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/1192

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Region Gotland medfinansierar Sportfiskarna på Gotland för projektet
”Torskprojektet - etablering” med 43,29 procent av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 900 000 kronor ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. 450 000
kronor ur 2020 års anslag och 450 000 kr ur 2021 års anslag.
• Beslutet avser perioden 2020-07-01 till 2021-06-30.
•

Sportfiskarna på Gotland arbetar långsiktigt för att förbättra miljösituationen och
säkra en hållbar utveckling av fiskebestånden i Östersjön. Detta projekt är en brygga
mellan den förstudie (”Utsättning av småtorsk i Östersjön”) som gjordes av stiftelsen
BalticSea2020 förra året och ett forskningsprojekt som är tänkt att genomföras under
5-6 år vid forskningsstationen i Ar på norra Gotland. En ny östersjöstiftelse som
kommer att vara huvudman för forskningsprojektet är under bildande
(RS 2020/823). För etablering av forskningsprojektet innebär det att det krävs vissa
ombyggnationer i forskningsstationen. Detta betyder att ritningar ska tas fram,
bygglov ska sökas, projektering för infrastrukturlösningar ska genomföras och
byggentreprenad ska upphandlas. Vidare ska identifierade tillstånd sökas. Dessutom
ska kontakter tas och upphandling genomföras för insamling av avelsfisk. Personal
ska rekryteras till de olika funktioner som krävs. Organisation och olika aktörers
rollfördelning i det kommande forskningsprojektet ska klargöras. Projektet ger
förutsättningar för nödvändigt förberedelsearbete för att under sommaren 2021
kunna påbörja produktionen av torsklarver vid forskningsstationen i Ar. Projektet
kommer att bidra till ett aktivt miljöarbete för Östersjön och att stärka Gotlands
attraktionskraft.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Torskprojektet - etablering ligger i
linje med Tillväxtprogrammets insatsområde ”Attraktionskraft.” Forskningsprojektet
som följer etableringsprojektet kommer att sätta Gotland på kartan när det gäller
forskning inom den blå sektorn, såväl nationellt som internationellt. Sysselsättning
för fem personer under 5-6 år kommer att skapas. Projektet är betydelsefullt för
verksamheten vid forskningsstationen Ar och därmed även för Uppsala universitet,
Blått Centrum Gotland och Region Gotland. Projektet har potential för att öka
engagemanget för Östersjöns miljö.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 207 forts
RS 2020/1192

Projektet överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har både i
den överliggande strategin Vision Gotland 2025 och i Tillväxtprogram för Gotland
2016-2020 och i den kommande regionala utvecklingsstrategin där det står ”ökad
innovation och forskning bidrar till att stärka Gotlands attraktionskraft”. Projektet
bidrar till att utveckla Gotland till ett mer hållbart samhälle.
Beslutsunderlag

Ansökan. 2020-05-26
Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-06
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/747
6 augusti 2020

Mariann Godin Luthman och Christine Senter

Regionstyrelsen

Remissvar avseende God och nära vård − En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

Förslag på beslut

 Regionstyrelsen godkänner förslaget till remissvar avseende betänkande God och
nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19).
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdssystemet behöver omstruktureras och det finns flera skäl till det.
I takt med att livslängden ökar, ökar också andelen äldre i befolkningen. En
konsekvens av detta är att fler personer drabbas av åkommor som är vanliga bland
äldre, det är också fler som lever med kroniska sjukdomar. Även åkommor som kan
relateras till ohälsosamma levnadsvanor blir vanligare. Därtill ökar förekomsten av
psykisk ohälsa. Sammantaget bidrar detta till större efterfrågan på vård och omsorg,
en efterfrågan som dagens system har svårt att tillgodose. Samtidigt har hälso- och
sjukvården och övrig välfärd svårt att rekrytera och prognoser tyder på att det framåt
kommer att vara brist på arbetskraft.
Betänkandet, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19), är det fjärde inom ramen för utredningen
Samordnad utveckling för en god och nära vård. Utredningen har haft i uppdrag att
lägga fram förslag som möjliggör omställning till en modern, jämlik, tillgänglig och
effektiv hälso- och sjukvård som förmår att möta framtidens utmaningar.
Utredningen har haft ett särskilt fokus på primärvårdens uppdrag och funktion.
I det aktuella betänkandet presenteras förslag som syftar till att förbättra samverkan
på flera nivåer, stärka individens möjlighet att vara delaktig och samskapande i sin
egen vård och tydliggöra vikten av och ansvaret för forskning, utveckling och
utbildning. I betänkandet redovisas också bedömningar och förslag gällande
nationella taxevårdgivare och indelningen i öppen vård och sluten vård. Under den
återstående omställningsperioden, 2021−2027, föreslås att flera av de ekonomiska
satsningar som regleras i överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner
och regioner (SKR) samlas i en övergripande överenskommelse för omställningen till
en god och nära vård.
Utredningen understryker att omställningen till en god och nära vård är en långsiktig,
stegvis process som kommer att kräva samordning och stor uthållighet från alla
inblandade. För att lyckas behövs en bred politisk förankring och beslut på alla
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Tjänsteskrivelse
RS 2020/747

politiska nivåer som gör att beslut och inriktning står sig över flera mandatperioder.
Detta gäller på såväl kommunal som regional och nationell nivå. Utredningen belyser
också behovet av ett tydligare offentligt samtal om vad som kan och ska göras inom
den ändliga resurs som den allmänna hälso- och sjukvården har till sitt förfogande.
Det behöver bli mer begripligt för invånarna på vilka grunder prioritering av
begränsade resurser görs.
Betänkandet är nu ute på remiss och Region Gotland ges möjlighet att respondera på
utredningens förslag. Hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har bearbetat
remissen och lämnat synpunkter till regionstyrelseförvaltningen som fått i uppdrag
att sammanställa och till utredningen leverera regionens samlade bedömning i form
av ett remissvar. Bifogat denna skrivelse finns förslag till remissvar.
Bakgrund

Regeringen fattade den 2 mars 2017 beslut om att utse en särskild utredare med
uppdrag att utifrån en fördjupad analys av förslagen i betänkandet Effektiv vård
(SOU 2016:2) stödja regioner, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med
att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård
med fokus på primärvården. Utredningen valde namnet Samordnad utveckling för
god och nära vård.
Utredningen överlämnade i juni 2017 sitt första delbetänkande God och nära vård.
En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53). Utifrån förslagen i
delbetänkandet fattade riksdagen i slutet av maj 2018 beslut om propositionen
2017/18:83, Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt
vårdgaranti.
Utredningen överlämnade i juni 2018 sitt andra delbetänkande God och nära vård.
En primärvårdsreform (SOU 2018:39). De förslagen bereds för närvarande i
regeringskansliet.
I juni 2019 lämnade utredningen sitt tredje delbetänkande God och nära vård. Vård i
samverkan (SOU 2019:29). Det betänkandet innehöll i enlighet med utredningens
direktiv en rapport om arbetets inriktning och om hur arbetet fortskred.
Delbetänkandet innehöll analys av och bakgrund till de områden inom vilka
utredningen i aktuellt huvudbetänkande lämnar förslag. Det tredje betänkandet ska
därför läsas tillsammans med förslagsdelarna i det betänkande som nu är ute på
remiss: God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
(2020:19).
Ärendebeskrivning

God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU
2020:19) innehåller förslag som tillsammans med samtliga förslag i utredningens
tidigare betänkanden bidrar till en reform vars syfte är att skapa ett hälso- och
sjukvårdssystem som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart. För att möta
framtidens utmaningar och för att öka förtroendet för hälso- och sjukvården krävs
ett strategiskt och målmedvetet arbete som handlar om att organisera vården utifrån
befolkningens och patienternas behov. Särskilt viktigt är att förbättra vården för dem
med störst behov. Förslagen ska ses som steg på vägen i utvecklingen av en modern,
jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård, med en stark och adekvat
resurssatt primärvård som bas. En hälso- och sjukvård med både hjärta och hjärna.
En hållbar hälso- och sjukvård med hög kvalitet, där patient och närstående känner
delaktighet och trygghet, som skattebetalare känner förtroende för, och där
medarbetare väljer att arbeta. Målet är en hälso- och sjukvård som lever upp till
hälso- och sjukvårdslagen (HSL):
”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
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Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans
värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.
Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.” (HSL kap. 3 § 1).
Utredaren understryker att för att klara framtidens hälsoutmaningar är det särskilt
angeläget att beakta det förebyggande perspektivet och bidra till att främja hälsa i
befolkningen.
Som inriktning för den omfattande omstrukturering som utredningens förslag
innebär har en nationell färdplan och målbild tagits fram:
”Målet är att patienten får en god, nära och samordnad vård och omsorg som stärker hälsan. Målet
är också att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser. Primärvården är
navet i vården och omsorgen och samspelar både med annan specialistvård på och utanför sjukhusen,
med övrig kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.”
I utredningens arbete har några utgångspunkter varit särskilt tongivande. Utredaren
menar att en förutsättning för att åstadkomma nödvändig förändring är en
omställning av hela hälso- och sjukvårdssystemet, vilket har både region och
kommun som huvudman, och att förändringen rör alla som på olika sätt verkar i
hälso- och sjukvården. Nära vård handlar inte om en ny organisationsnivå, nära vård
ska istället ses som ett förhållningssätt, ett sätt att tänka, där patienters och brukares
individuella behov och livssituation beaktas. Här fordras ett skifte från dagens
hälsosystem som i hög grad är uppbyggda kring sjukdomar och institutioner, till en
personcentrerad vård med system som är designade utifrån människor, där individen
är medskapare i, snarare än mottagare av, vård och omsorg. Eftersom sjukdom inte
bara drabbar individen utan hela dess sammanhang är det också viktigt att involvera
närstående och anhöriga i vården. Här betonar utredningen att barns specifika
förutsättningar som anhöriga särskilt bör beaktas.
Vidare görs inte omställningen för att på kort sikt spara pengar. Utredningens
uppdrag har varit att skapa förutsättningar för att bibehålla eller öka kvaliteten i
hälso- och sjukvården, möta demografiska förändringar och samtidigt ha kontroll på
kostnader för offentligt finansierad hälso- och sjukvård. För att detta ska vara möjligt
behöver vården omstruktureras.
En annan utgångspunkt för utredningens arbete har varit att en resursförstärkning av
primärvården är nödvändig. Med primärvård avses här inte en organisationsform
eller en verksamhet utan en vårdnivå, som bedrivs i såväl regioner som kommuner
där den kommunala hälso- och sjukvården utgör primärvård och är likställd övrig
vård.
Utredningen tar fasta på ett antal framgångsfaktorer och hinder för omställningen.
Som framgångsfaktorer beskrivs personcentrering och involvering av invånare och
patienter i hälso- och sjukvårdens utveckling; interprofessionellt lärande och
arbetssätt; ett salutogent förhållningssätt; fungerande samverkan och samordning; en
vård där prehospital och mobil vård utvecklas och integreras i vårdkedjan; en
samordnad styrning av kompetensförsörjning; logistiklösningar och infrastruktur som
understödjer en vård som bedrivs närmare patienten; forskning, utveckling och
utbildning som överensstämmer med önskad omstrukturering; digitalisering som
utgår från patienters, brukares och medarbetares behov samt strukturer som
underlättar samverkan med aktörer utanför vård och omsorg. Som hinder nämns
bristande uthållighet hos politiker, tjänstemän, medarbetare och medborgare;
bristande helhetsperspektiv och systemkunskap; en stor variation vad gäller tolkning
och implementering av befintliga regelverk; ekonomiska utmaningar för kommuner
och regioner; otillräcklig inkludering av medarbetare; utmaningar med
kompetensförsörjning och kompetensutveckling; ansenliga investeringsbehov i
vårdens byggnader och infrastruktur; bristande tillgång till tillförlitliga data och
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därmed bristande kunskap om primärvården; bristande arbete med ledarskapsfrågor
samt regelverk och arbetssätt som utestänger de mest behövande.
Utifrån beskriven målbild och utgångspunkter lägger utredningen fram 14
författningsförslag (för närmare beskrivning se kapitel 1 i SOU 2020:19). Förslagen
syftar till att förbättra förutsättningarna för samverkan på olika nivåer; stärka
individens rätt och möjlighet att vara delaktig i utformningen av vården; förtydliga
behovet av och ansvaret för forskning, utveckling och utbildning samt integrera
läkare och fysioterapeuter som bedriver verksamhet enligt nationella taxan i den
ordinarie primärvården. Om inte annat anges träder förslagen i kraft 1 januari 2023.
I betänkandet beskrivs slutligen det tilläggsuppdrag som regeringen beslutade om den
15 augusti 2019. Uppdraget är att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny
form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare
psykisk ohälsa i syfte att förebygga ohälsa och sjukskrivning. Uppdraget ska
presenteras i januari 2021. För att fånga olika aktörers tankar och erfarenheter
efterfrågar utredningen svar på dialogfrågor som finns formulerade i betänkandet.
Svaren ska vara utredningen tillhanda under oktober månad i år.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är att förslagen i aktuellt
betänkande stödjer omställningen till en god och nära vård. I huvudsak står
regionstyrelseförvaltningen bakom framlagda förslag, men några förslag önskar
förvaltningen kommentera varför förslag till remissvar har formulerats.
I efterföljande text ges en summarisk beskrivning av regionstyrelseförvaltningens
synpunkter, mer uttömmande beskrivning av förvaltningens bedömning finns i
föreslaget remissvar (se bilaga).
En utgångspunkt är att lösningar måste kunna utformas utifrån den lokala kontexten,
eftersom förutsättningarna ser olika ut i landet. Samtidigt ser förvaltningen att det
kan krävas mer konkretisering och tydlighet från nationella nivån för att åstadkomma
den omfattande kulturförändring som utredningen syftar till.
På längre sikt kan utredningens förslag bidra till ett effektivare resursutnyttjande, men
för att genomföra större förändringar av hälso- och sjukvården ses möjligheten till
finansieringsstöd som väsentlig. Utredningen föreslår att finansieringsstöd sker
genom att flera av de ekonomiska satsningar som regleras i överenskommelser
mellan regeringen och SKR samlas i en övergripande överenskommelse för
omställningen till en god och nära vård. Vidare föreslås att en del av
överenskommelsen bör vara fast över en längre tid. Detta välkomnar
regionstyrelseförvaltningen. Förvaltningen ifrågasätter dock utredarens förslag att
medel bör fördelas utifrån befolkningsmängd, detta med motiveringen att kostnaden
för en systemomställning inte per automatik kan kopplas till befolkningens storlek.
Hänsyn bör också tas till exempelvis andelen äldre i befolkningen. Införskaffande av
ändamålsenliga systemstöd är ett annat exempel där kostnaden kan bli relativt sett
högre för en mindre region. Regionstyrelseförvaltningen vill i sammanhanget även
framhålla risken för att pågående pandemi och den kostnadsökning som covid-19
medför kan föranleda kortsiktiga besparingar eller undvikande av ytterligare
kostnader, något som skulle kunna påverka det fortsatta omställningsarbetet negativt.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på att utredningen lyfter vikten av funktionell
informationsdelning, det vill säga att information ska följa individen genom en
vårdprocess. För att ge förutsättningar för samverkan vill regionstyrelseförvaltningen
särskilt lyfta behovet av skyndsam förändring i gällande lagstiftning i syfte att
möjliggöra informationsdelning mellan vård och omsorg. När individer får parallella
eller seriella insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten är
informationsutbytet väsentligt, men informationsutbyte är också en förutsättning för
effektiv samverkan och välfungerande integrerade verksamheter (verksamheter som
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drivs gemensamt av hälso- och sjukvård och socialtjänst, till exempel MiniMaria,
socialpsykiatriskt team och första linjen för barn och unga). I kontrast till
utredningen anser regionstyrelseförvaltningen att befintliga IT-system inte är fullt ut
anpassade till att kunna upprätta individuella planer. Att kunna visa ett
patientkontrakt, med upprättade individuella planer, i ett framtida digitalt verktyg,
bedöms medföra stora utvecklingskostnader. Även införande av ny nationell lösning
kommer att innebära merarbete och kostnader.
Förslagen om individuell plan välkomnar regionstyrelseförvaltningen, men för att
förslagen ska få full effekt efterfrågar förvaltningen fortsatt stöd i tolkningen och
vägledande exempel på hur mer komplexa situationer kan hanteras på utförarnivå.
Förslagen innebär en ambitionshöjning då fler individer kan komma att omfattas.
För att åstadkomma den omstrukturering som utredningen förespråkar kommer det
att krävas en regional kraftsamling. Kulturförändring förutsätter att strukturer,
värderingar och beteenden förändras. Även ersättningsmodeller kan behöva
modifieras för att understödja förflyttningen. Andra områden som betänkandet lyfter
som centrala är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, samverkan på
olika nivåer och ökad involvering av såväl patienter som närstående och medarbetare.
Det här är områden som kan behöva utvecklas inom regionen. Betänkandet betonar
forskningens och kompetensutvecklingens roll i omställningen. Som ett gott exempel
lyfts den arbetstidsmodell som testas på vårdcentralerna Wisby söder och Visby norr,
vilken kan bidra till en attraktiv arbetsmiljö som stimulerar kompetensutveckling och
utvecklingsarbete.
Beslutsunderlag

SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem.
https://www.regeringen.se/495be8/contentassets/320f37078d854712ab89e8185466
817b/god-och-nara-vard-en-reform-for-ett-hallbart-halso--och-sjukvardssystemsou_2020_19_webb.pdf
SOU 2019:20, God och nära vård. Vård i samverkan.
SOU 2018:39, God och nära vård. En primärvårdsreform.
SOU 2017:53, God och nära vård. En gemensam färdplan och målbild.
SOU 2016:2, Effektiv vård.
SON § 89 20200611
HSN § 70 20200616

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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Remissvar avseende God och nära vård - En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
Sammanfattning

Region Gotland bedömer sammantaget att förslagen och bedömningarna i
betänkandet stödjer omställningen till en god och nära vård. I huvudsak står Region
Gotland bakom utredningens framlagda förslag, men några förslag önskar regionen
kommentera. Förslag som inte kommenteras samtycker Region Gotland till.
Synpunkter
Allmänna synpunkter

Region Gotland vill framhålla vikten av att omställningsarbetet även fortsatt
understödjs på nationell nivå, detta för att säkerställa uthållighet, en jämlik utveckling
i landet och även för att kunna åstadkomma den omfattande kulturförändring som
utredningen syftar till.
Utgångspunkten att lösningar måste kunna utformas utifrån den lokala kontexten ser
Region Gotland som en avgörande framgångsfaktor då förutsättningarna i hög grad
skiljer sig åt i landet. Samtidigt kan ett alltför stort utrymme för lokal anpassning och
tolkning av regelverk medföra oönskad variation i landet vilket kan äventyra
jämlikheten.
Avsaknad av perspektiv i utredningen

Genomgående saknar Region Gotland LSS-perspektivet. Särskilt tydligt blir detta vad
gäller förslagen om individuell plan.
Region Gotland saknar även begreppet jämställd vård, ett begrepp som förvisso
inryms i jämlik vård men för att inte glömma bort att det fortfarande finns
hälsoskillnader mellan män och kvinnor anser Region Gotland att begreppet
jämställdhet även fortsättningsvis bör betonas.
Särskilt om vikten av finansiering

Region Gotland ser här ett stort behov av att nationellt utveckla nya
beräkningsmodeller och metoder som bättre förmår fånga samband och vinster i
hälso- och sjukvårdssystemet och hälsosystemet i sin helhet och bättre inkluderar
patientperspektivet.
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Betänkandet tar upp att kommuners och regioners ekonomiska utmaningar kan stå i
vägen eller bromsa omställningen till en god och nära vård. Verksamheterna brottas
ofta med besparingskrav, samtidigt som förändring och tillskapande av nya strukturer
och arbetssätt under en övergångsperiod kan kräva tillskott av medel. Inte sällan är
det rehabiliterande och förebyggande insatser samt samverkan med andra
organisationer och aktörer som nedprioriteras. Det vill säga insatser som utredningen
bedömer som centrala för att på sikt uppnå en bättre folkhälsa och ekonomisk
balans.
Finansieringen av omställningen är mycket viktig. Regionen ifrågasätter dock
utredarens förslag att medel bör fördelas utifrån befolkningsmängd, detta med
motiveringen att kostnaden för en systemomställning inte per automatik kan kopplas
till befolkningens storlek. För en mer rättvis fördelning behöver hänsyn tas till
exempelvis andelen äldre i befolkningen. Införskaffande av ändamålsenliga
systemstöd är ett annat exempel där kostnaden kan bli relativt sett högre för en
mindre region.
Regionen vill i sammanhanget även framhålla risken för att pågående pandemi och
den kostnadsökning som covid-19 medför kan föranleda kortsiktiga besparingar eller
undvikande av ytterligare kostnader, något som skulle kunna påverka det fortsatta
omställningsarbetet negativt.
Region Gotland vill därför betona betydelsen av att finansiering tillskjuts under
omställningsperioden och där mer långsiktiga överenskommelser kan gynna
förutsättningarna för en lokal, uthållig planering. Utredningen föreslår att detta sker
genom att flera av de ekonomiska satsningar som regleras i överenskommelser
mellan regeringen och SKR samlas i en övergripande överenskommelse för
omställningen till en God och nära vård. Vidare föreslås att en del av
överenskommelsen bör vara fast över en längre tid.
Särskilt om informationsdelning

I kontrast till utredningen anser Region Gotland att befintliga IT-system inte är fullt
ut anpassade till att kunna upprätta individuella planer. Att kunna visa ett
patientkontrakt, med upprättade individuella planer, i ett framtida digitalt verktyg
bedöms därför medföra stora utvecklingskostnader. Även införande av ny nationell
lösning kommer att innebära merarbete och kostnader.
Utredningen lyfter vikten av funktionell informationsdelning, det vill säga att
information ska följa individen genom en vårdprocess. För att ge förutsättningar för
samverkan vill Region Gotland särskilt lyfta behovet av skyndsam förändring i
gällande lagstiftning i syfte att möjliggöra informationsdelning mellan vård och
omsorg. När individer får parallella eller seriella insatser från hälso- och sjukvården
och socialtjänsten är informationsutbytet väsentligt, men informationsutbyte är också
en förutsättning för välfungerande integrerade verksamheter (verksamheter som
drivs gemensamt av hälso- och sjukvård och socialtjänst).
Särskilt om förslagen kring individuell plan

Region Gotland bedömer att förslagen om individuell plan (HSL 2017:30 16 kap. 4 §
och SoL 2001:453 2 kap. 7§) kan leda till oenigheter på utförarnivå. Enligt förslagen
ska individuell plan upprättas när den enskilde har behov av insatser från både
socialtjänst och hälso- och sjukvård, eller från flera vårdgivare, och i planeringen ska
representanter för de verksamheter eller enheter som ansvarar för insatserna
medverka. Av föreslagna formuleringar framgår inte om det förutsätts att insatserna
ska vara pågående för att planerings-/samordningsansvaret ska gälla, eller om det
räcker med att den enskilde eller någon professionell uppfattar att behov föreligger.
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Det kan anses givet att samordningskravet förutsätter pågående insatser, men på
utförarnivå erfar regionen att formuleringarna inbjuder till varierande tolkning. Om
ansvaret för planering/samordning endast gäller när en individ har pågående insatser
kan det medföra att individer blir utan nödvändigt stöd, eller att insatser försenas. Ett
exempel är när en individ får behandling för missbruksproblematik och en
företrädare för kommunal missbruksvård ser att det kan finnas behov av psykiatrisk
vård, som bedrivs av regionen, men psykiatrin bedömer att individens problem inte
är av psykiatrisk karaktär. Samtidigt blir inte samordningsmöten effektiva och
värdeskapande om inte samtliga är involverade är insatta i individens behov och
livssituation. För att förslagen om individuell plan ska få full effekt önskar Region
Gotland fortsatt stöd i hur förslagen ska tolkas och tillämpas i praktiken, gärna med
vägledande exempel på hur mer komplexa situationer kan hanteras.
I övrigt välkomnar Region Gotland förslagen om individuell plan men vill poängtera
att en ökad ambition tidvis kan driva kostnader.
Särskilt om förslagen gällande nationella taxevårdgivare

Regionen vill särskilt framhålla att scenariot med krav på inrättande av
vårdvalssystem upplevs som en administrativ pålaga som inte bedöms
proportionerlig i relation till dagens förekomst av utförare.
Särskilt om indelningen i öppen vård och sluten vård

Regionen anser att dagens begrepp cementerar ett föråldrat synsätt. För att stödja
omställningen till god och när vård ser regionen ett behov av att skyndsamt
modernisera begreppen. Regionen har tagit del av utredningens bedömning att den
legala aspekten och regionernas organisering är två olika saker, inte desto mindre
riskerar indelningen att vidmakthålla ett föråldrat synsätt.

I detta ärende har regionstyrelsen beslutat. Remissen har även behandlats i hälso- och
sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden.

Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Sammanfattning

Om betänkandet
Regeringen fattade den 2 mars 2017 beslut om att utse en särskild
utredare med uppdrag att utifrån en fördjupad analys av förslagen i
betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja regioner, berörda
myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård
med fokus på primärvården. Utredningen har valt namnet Samordnad utveckling för god och nära vård.
Utredningen överlämnade i juni 2017 sitt första delbetänkande
God och nära vård. En gemensam färdplan och målbild
(SOU 2017:53). Utifrån förlagen i delbetänkandet fattade riksdagen i
slutet av maj 2018 beslut om propositionen 2017/18:83, Styrande
principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti.
Utredningen överlämnade i juni 2018 sitt andra delbetänkande
God och nära vård. En primärvårdsreform (SOU 2018:39). De förslagen bereds för närvarande i regeringskansliet. En proposition
avseende en primärvårdsreform är aviserad av regeringen under
våren 2020.
Utredningen lämnade i juni 2019 sitt tredje delbetänkande God
och nära vård. Vård i samverkan (SOU 2019:29). Det betänkandet
innehöll i enlighet med utredningens direktiv en rapport om arbetets
inriktning och om hur arbetet fortskred. Delbetänkandet innehöll
analys av och bakgrund till de områden inom vilka utredningen i
detta huvudbetänkande lämnar förslag. Det tredje betänkandet ska
därför läsas tillsammans med förslagsdelarna i detta betänkande.
Förslagen i detta betänkande, tillsammans med samtliga förslag i
utredningens tidigare betänkanden, bidrar till en reform i syfte att
bidra till ett hälso- och sjukvårdssystem som är hållbart ur samtliga
aspekter; socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Vi bedömer att våra
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förslag är steg på vägen i utvecklingen av en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård, med en stark och adekvat
resurssatt primärvård som bas. En hälso- och sjukvård med både
hjärta och hjärna. En hållbar hälso- och sjukvård med hög kvalitet,
där man som patient och närstående känner delaktighet och trygghet, som skattebetalare känner förtroende, och där man som medarbetare väljer att arbeta.

Betänkandets form och innehåll
I det följande görs en sammanfattning av betänkandets kapitel, med
fokus på de bedömningar och förslag som lämnas. De kapitel som
inte innehåller explicita bedömningar och förslag sammanfattas
mycket kort. Kapitel 1 och 11 innehåller författningsförslag samt
författningskommentarer, och sammanfattas inte närmre här. De bör
i stället läsas tillsammans med respektive förslagskapitel.
Kapitel 2. Utredningens uppdrag, arbetssätt och utgångspunkter
I detta kapitel redogörs för betänkandets utgångspunkter och upplägg. Vi beskriver våra hittills redovisade uppdrag, samt redogör för
ett antal avgränsningar i uppdraget. Vi beskriver också hur vi fullgjort vårt uppdrag att ta fram våra förslag i bred dialog med samtliga
berörda aktörer. Vi ger i kapitlet en nulägesbild av omställningen till
nära vård och redogör för redan beslutade milstolpar i färdplanen,
samt milstolpar som kvarstår för beslut. Avslutningsvis presenteras
vår bild av några av de effekter den pågående förändringen kan förväntas ge för patienter och invånare.
Kapitel 3. Framgångsfaktorer och hinder för omställningen
I kapitlet redogör vi för framgångsfaktorer och hinder för omställningen till nära vård. Vi lyfter bland annat personcentrering och
involvering av såväl invånare som patienter, närstående och medarbetare. Interprofessionellt lärande och salutogent förhållningssätt
betonas. Kompetensförsörjning, logistik och infrastruktur lyfts fram,
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liksom forskning och undervisning samt digitalisering utifrån patienternas och verksamheternas behov.
Hinder såsom bristande uthållighet, brist på helhetssyn, olika
tolkning av regelverk och ekonomiska utmaningar, inklusive omfattande investeringar i byggnader, reflekteras. Bristen på aggregerade
data på primärvårdsnivå betonas på nytt. Behovet av att lyfta ledarskapets betydelse poängteras. Risken med att konstruera system
som minskar tillgängligheten och blir exkluderande, i stället för inkluderande, av grupper med de största behoven, eller nedsatt möjlighet
att själva agera utifrån sitt vårdbehov, belyses.
Kapitel 4. Samverkansstrukturer för hälso- och sjukvården
Vi har i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur samverkan
mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och
omsorgen kan underlättas, hur gränssnittet mellan dessa verksamheter
bör se ut samt att undersöka hur förutsättningarna för att samordna
vårdinsatser för patienter och brukare i alla åldrar med omfattande
och komplexa vårdbehov kan förbättras. Vi har också i uppdrag se över
befintlig lagstiftning när det gäller krav på vårdplaner.
Att hälso- och sjukvården är ett delat ansvar mellan regioner och
kommuner innebär också att det är ett delat ansvar att beskriva och
bygga ihop hälso- och sjukvårdssystemet på ett tydligt sätt för både
patienter och medarbetare. Det är ett viktigt arbete där nära samverkan krävs för att skapa förutsättningar för goda arbetsmiljöer för
hälso- och sjukvårdens medarbetare och ett begripligt hälso- och
sjukvårdssystem för invånare, liksom för patienter och närstående.
Vi lägger i kapitlet ett antal förslag för att stärka samverkan för
patienter och brukares bästa. Vi föreslår att begreppet hemsjukvård
ska ersätts med begreppet hälso- och sjukvård i hemmet för att
tydliggöra att den hälso- och sjukvård som utförs i hemmet är likställd övrig vård och att det enda som särskiljer den är platsen vården
utförs på. Detta förslag tydliggör att det handlar om hälso- och
sjukvård, med samma kvalitetskrav, behov av adekvat resurssättning
och kompetensbehov som övrig hälso- och sjukvård.
Vi gör bedömningen att den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för att erbjuda utgör primärvård, men att kommunalt
anställd hälso- och sjukvårdspersonal kan medverka i hälso- och
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sjukvård som regionen ansvarar för att erbjuda. Detta tydliggörande
syftar inte till att föra över något nytt ansvar till kommunerna vad
gäller hälso- och sjukvård. Det syftar däremot till att skapa förutsättningar för personcentrerad vård över huvudmannagränserna, till
nytta för de med störst och mest komplexa behov av insatser från
båda huvudmännen.
Utredningen föreslår vidare att utifrån kommunernas ökade åtagande som huvudman för hälso- och sjukvård sedan gällande rätt
utformades måste samverkan mellan huvudmännen stärkas. För att
tydliggöra kraven på samverkan ska regioners och kommuners särskilda samverkansansvar med varandra vid planering och utveckling
av hälso- och sjukvården förtydligas i lagstiftningen.
För att säkerställa att patienten får en sammanhängande hälsooch sjukvård oavsett huvudman bedömer utredningen att det behövs
en stärkt samverkan på primärvårdsnivå. Vi föreslår därför att regioner och kommuner genom en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen ska åläggas att upprätta en gemensam plan för hälso- och
sjukvård på den gemensamma vårdnivån primärvård i länet. Detta
förslag avser inte att i detalj reglera innehåll eller tidsomfattningen i
en sådan länsövergripande plan. Avsikten är i stället att säkerställa en
gemensam långsiktig planering för det gemensamma åtagandet primärvård, där planen förslagsvis kan omfatta strategiska frågor såsom
t.ex. kompetensförsörjning, lokalfrågor och utbudspunkter.
Utredningen beskriver vidare att gällande rätt när det gäller samverkan i hälso- och sjukvården är förhållandevis väl reglerad på makro(huvudmannanivå) och mikro-nivå (individnivå) i systemet, men till
stora delar saknas på meso-nivå (utförarnivå). Bestämmelser som
träffar utförare, och därmed hur det övergripande uppdraget ska
utföras för att sedan bestämmelserna på mikro-nivå ska kunna
tillämpas, är inte tillräckligt tydligt reglerat i dag. Därför föreslår
utredningen att det lagregleras att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas de förutsättningar för samverkan
som behövs för att en god vård ska kunna ges. Genom att i HSL
förtydliga att god vård kräver förutsättningar för samverkan, på samma
sätt som att den kräver den personal, de lokaler och den utrustning
som behövs, tydliggör vi kraven på ett hälso- och sjukvårdssystem
som hänger ihop, även på utförarnivå.
Hälso- och sjukvårdens planeringsskyldighet för insatser för en
enskild patient har bland annat kommit till uttryck genom olika
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planverktyg, där ett antal av dem är författningsreglerade. Många
olika aktörer vi haft dialog med har lyft att man i utformningen av
hälso- och sjukvården och inte minst i det dagliga arbetet upplever
det som otydligt vilket planverktyg som ska användas i en specifik
insats och vilka planverktyg som finns tillgängliga. Utredningen
föreslår därför att regleringen av individuell plan i HSL och socialtjänstlagen (SoL) ska harmonieras med regleringen i lagen om samverkan vid sluten hälso- och sjukvård (LUS) så att den kommunala
hälso- och sjukvården genomgående omfattas, inte bara när den
individuella planen initieras vid utskrivning från sluten vård. Dessutom ska även patienter som inte får socialtjänst men har behov av
stöd i samordningen i vårdprocesser som inbegriper flera olika vårdgivare omfattas av möjligheten att få en individuell plan.
Utredningen föreslår vidare när det gäller den individuella planen
att det ska regleras i HSL och SoL att också den enskildes önskemål
om att få en individuell plan upprättad ska beaktas.
Vidare bedömer vi att en fast vårdkontakt ska ansvara för att den
individuella planen är aktuell och uppdaterad. Samordningen för den
enskilde patienten ska ske med utgångspunkt i den individuella
planen för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet
och säkerhet.
Vi föreslår också att av den individuella planen ska målet med
insatserna för den enskilde framgå. Målet ska formuleras utifrån den
enskildes perspektiv, och bör anges både på kortare och längre sikt,
vilket möjliggör att planerna kan användas utifrån olika perspektiv:
dels för en planering av stödinsatser som ska ges under en längre tid
och beröra stora delar av personens livssituation, dels för insatser
som behöver sättas in omedelbart för att lösa en tillfälligt uppkommen situation. Ibland kan den enskilde behöva stöd och motivation
för att formulera sina behov och önskemål. Det är viktigt att vårdens
företrädare är lyhörda och aktivt efterfrågar behoven på olika områden.
Slutligen föreslår utredningen när det gäller den individuella
planen att det ska framgå vilka förebyggande och rehabiliterande
insatser som behövs. Att stärka innehållskraven i den individuella
planen avseende hälsofrämjande insatser, kombinerat med förslaget
om att fler patienter ska få möjlighet att få en individuell plan, är ett
sätt att säkerställa att insatser för att främja hälsa och förhindra
återinsjuknande planeras och följs upp för fler patienter än i dag.
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Som utredningen beskrivit i tidigare delbetänkanden gör vi bedömningen att fokus på hur vi kan stärka hälsa, inte bara behandla
sjukdom, är helt avgörande för att vi ska klara av att möta framtidens
hälsoutmaningar och vårdbehov i befolkningen. Genom att förebygga eller skjuta upp insjuknande i akuta eller kroniska sjukdomar,
minska risken för återinsjuknande och skapa eller återskapa funktionsförmåga kan såväl mänskligt lidande undvikas som den begränsade
gemensamma resursen användas mer effektivt.
Kapitel 5. Patientens stöd för en sammanhållen vård
En personcentrerad vård förutsätter jämlik samverkan mellan patienten och hälso- och sjukvårdens medarbetare. För att möjliggöra
det krävs tillgång till samma informationsmängd för båda parter, och
att det finns möjlighet till ett samskapande av de aktiviteter som ska
genomföras. Utredningen har i uppdrag att se över befintlig lagstiftning när det gäller vårdplaner och överväga en författningsreglering
som ställer krav på patientkontrakt i form av en övergripande vårdplan för patientens samtliga vårdinsatser oavsett aktör eller huvudman. Vi har också i uppdrag att klargöra hur patientkontraktet bör
förhålla sig till samordnad individuell plan, i dagligt tal kallad SIP.
Arbetet med patientkontrakt har pågått under en längre tid.
Regeringen aviserade redan under hösten 2016 en pilotverksamhet,
vilken genomfördes i tre regioner. Patientkontrakt har sedan 2018
ingått i överenskommelser mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR). I implementeringsarbetet beskrivs patientkontraktet som flera delar; en överenskommelse mellan hälsooch sjukvården och patienten som innehåller information och kontaktuppgifter till fast(a) vårdkontakt(er), en sammanhållen plan och
att tiderna i planen är bokade i samråd med patienten.
Utredningen föreslår att det ska regleras i patientlagen (PL) att
varje patient ska ha möjlighet till ett patientkontrakt som på ett
sammanhållet sätt, utifrån den enskildas behov och preferenser,
presenterar patientens individuella plan med de aktiviteter och insatser som är planerade. Det ska också framgå vem/vilka som utgör
patientens fasta vårdkontakt(er).
Tillhandahållandet av den övergripande planeringen behöver
kunna anpassas efter mottagaren och måste göras i olika former, t.ex.
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digitalt, muntligt eller skriftligt utlämnat, för att säkerställa att alla
patienter har samma möjligheter att tillgodogöra sig innehållet. Tillhandahållandet av ett patientkontrakt kommer enligt våra förslag att
initieras av att en patient efterfrågar ett sådant, och att region respektive kommun som huvudman för hälso- och sjukvården åläggs att
tillhandahålla ett. Patientens fasta vårdkontakt ansvarar då för att ett
sådant upprättas, bestående av patientens sammanhållna plan, bokade
tider och kontaktuppgifter till patientens fasta vårdkontakt(er).
Kapitel 6. Verksamheter som drivs enligt lagen om
läkarersättning eller lagen om ersättning för fysioterapi
Utredningen har i uppdrag att se över hur läkare och fysioterapeuter
som bedriver verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL)
och lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) kan integreras i den
ordinarie primärvården och dess vårdvalssystem samt i övrig öppen
vård.
Det finns i dag en kritik från samtliga ingående aktörer mot det
befintliga system i vilket läkarna och fysioterapeuterna i fråga verkar.
Kritiken består bl.a. i svårigheter för regionerna att planera sin hälsooch sjukvård, då de upplever att de i liten utsträckning kan påverka
läkarnas och fysioterapeuternas möjligheter att etablera sig och den
lämnade vårdens innehåll. Kritiken från de som verkar på taxan
består bl.a. i att innehållet i vad som får göras och hur, samt befintligt
ersättningssystem, inte är utformat och anpassat efter dagens vårdbehov eller till hur vården i dag bedrivs. Inspel om att systemet inte
möjliggör insyn i och kontroll av vårdverksamheterna i tillräcklig
utsträckning finns också. Huruvida avtal som löper på obegränsad
tid är förenligt med EU:s rättsordning, utifrån vikten av upprätthållande av konkurrens, har också ifrågasatts.
Flera tidigare förslag till förändringar har lämnats. Det system
som aktuella läkare och fysioterapeuter verkar i, och de lagar och
förordningar som reglerar detsamma, är dock alltjämt gällande och
har i stora delar varit oförändrade i många år. Uppfattningen om vad
som är den mest ändamålsenliga och sett till helheten det bästa sättet
att förändra är förstås olika hos olika aktörer, i olika verksamheter
och också över tid. Gemensam är dock uppfattningen att det behövs
en förändring. Vi lämnar här förslag som i möjligaste mån beaktar
den kritik som har förts fram mot systemet men som också anammar
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värdet av flera sätt att verka i hälso- och sjukvården. De förslag vi
lämnar i denna del ingår i en kontext och en helhet där övriga pågående förändringar i hälso- och sjukvården beaktas i enlighet med
uppdraget i våra direktiv.
Vi lämnar två alternativa förslag på hur det befintliga systemet för
legitimerade fysioterapeuters och vissa specialistläkares anslutning
till den offentligt finansierade vården skulle kunna utvecklas. Vilket
av de två förslagen som bör förespråkas beror på vilka perspektiv,
värdegrunder och mål för hälso- och sjukvården som prioriteras.
Det ena förslaget innebär att det ska vara obligatoriskt för regionen
att inrätta valfrihetssystem även inom fysioterapi och psykiatri. Det
andra förslaget består i att vidareutveckla befintligt system till ett
omarbetat kompletterande nationellt utformat system som syftar till
att skapa långsiktighet och förutsättningar för mindre vårdetableringar
i geografiska områden där tillgången till vård är mindre. Båda
förslagen inkluderar att LOL och LOF samt förordningen om läkarvårdsersättning (FOL) och förordningen om ersättning för fysioterapi (FOF) upphävs. Vi lämnar förslag på övergångsbestämmelser
som gör det möjligt för berörda läkare och fysioterapeuter att ställa
om eller avsluta sin verksamhet utifrån de nya förutsättningarna.
Kapitel 7. Utbildningens och forskningens roll i omställningen
till en god och nära vård
I utredningens tidigare betänkande har vi genomgående belyst
området forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Att säkerställa utveckling och innovation är en avgörande och central del i ett
hållbart och uthålligt samhällssystem, omfattande såväl miljömässig,
social som ekonomisk hållbarhet. FoUU är ett av de perspektiv som
nogsamt måste beaktas i omställningen till den nära vården, när
hälso- och sjukvården skiftar fokus från den traditionella sjukhusmiljön till mer vård utanför sjukhuset och i förlängningen också i allt
större utsträckning till vård i hemmet. Detta innebär att det måste
etableras förutsättningar för livskraftig och uthållig forsknings- och
utbildningsverksamhet även utanför de traditionella miljöerna och
hos hälso- och sjukvårdens båda huvudmän, regioner och kommuner.
Frågan om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvårdssektorn är en av de största moderna samhälleliga utmaningarna i
Sverige och många andra länder. Utifrån detta resonemang blir också
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utbildning i alla dess former, som grund för en adekvat kompetensförsörjning, en central fråga i utredningens dialoger liksom i utredningens arbete. Till skillnad från vad som är fallet när det gäller
forskning är huvudmännens ansvar för utbildning (utöver AT och
ST för läkare) inte reglerat i HSL, något som vi lyft i tidigare
betänkanden. Många har påtalat till oss att även om det är självklart
för alla att ett så kunskapsorienterat område som hälso- och sjukvård
är helt beroende av kopplingen till utbildning riskerar det, genom att
inte finnas med i den lagstiftning som reglerar kärnverksamheten,
att bli satt på undantag. För att säkra framtidens kompetensförsörjning måste alla aktörer ta ett aktivt ansvar och finnas med vad gäller
utbildningsinsatser på olika nivåer. Vi har tidigare meddelat vår avsikt att återkomma i frågan om behovet av att reglera även utbildningsuppdraget i HSL.
Vi föreslår att det uppdrag som i dag genom överenskommelser
och andra avtal åligger regioner och kommuner att medverka i utbildning och tillse att behovet av platser för verksamhetsförlagd utbildning tillgodoses, ska tydliggöras genom ett i lag reglerat ansvar. I den
nya bestämmelsen ska anges att regioner och kommuner ska säkerställa att utbildning sker i den hälso- och sjukvård de ansvarar för.
Bestämmelsen införs i syfte att synliggöra utbildningens betydelse
för kompetensförsörjning och för att möjliggöra att fler aktörer i
hälso- och sjukvården medverkar i utbildningsfrågan. Vidare föreslår
vi att det ska ingå i primärvårdens grunduppdrag att medverka till
utbildning av de professioner som förekommer i primärvården.
Vad gäller forskning har vi redan tidigare belyst utmaningarna vad
gäller resursöverföring från sjukhusbaserad verksamhet till nära vård
på längre sikt, inte bara i ekonomiska termer, utan också vad gäller
kultur och kompetensförsörjning. I detta betänkande redogör vi för
inspel på dialogfrågor i det föregående betänkandet, och lyfter särskilt ett inspel på finansiering av forskning inom primärvård och
specifikt på det allmänmedicinska området.
Kapitel 8. En ändamålsenlig struktur för styrning
av hälso- och sjukvården
Utredningen har i enlighet med direktiven att analysera om vårdens
uppdelning i öppen vård och sluten vård fortfarande är ändamålsenlig, med utgångspunkten att vården ska organiseras och bedrivas
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effektivt med god kvalitet och utifrån den enskildes vårdbehov.
Analysen ska göras utifrån ett patientperspektiv i relation till utredningens övriga förslag.
Kort sammanfattat fyller, sedan ikraftträdandet av 1982 års hälsooch sjukvårdslag, inte dagens begreppsindelning i öppen och sluten
vård någon organisatorisk funktion i lagstiftningen. Indelningen i
dessa vårdformer utgör därmed endast en lagteknisk lösning. Att
regioner även efter 1982 valt att organisera sina verksamheter utifrån
dessa begrepp regleras alltså inte av lagstiftning.
Det råder enighet om att nuvarande struktur och vårdformsindelning utgör en bidragande orsak till ineffektivitet i hälso- och
sjukvårdssystemet. Nya behandlingsalternativ och nya sätt att organisera vården har lett till att vård som tidigare krävde intagning på
sjukhus, numera kan utföras och utförs på andra platser än på sjukhus och därmed förflyttas till den öppna vårdformen. Det befintliga
styrsystemet uppfattas dock ofta premiera sluten vård, vilket medför
att sådan förflyttning inte sker i önskad utsträckning. Intresset för
frågan om ändamålsenligheten med uppdelningen i öppen och sluten
vård ser delvis annorlunda ut jämfört med utredningens övriga frågor;
för den som ansvarar för och arbetar med systemnivån vad gäller
styrning och ledning, beskrivningssystem och det ekonomiska perspektivet är den intressant utifrån sin faktiska legala utformning och
därpå följande konsekvenser. För många andra är den mer principiellt intressant utifrån hur väl den underlättar den omställning av
hälso- och sjukvården som genomförs. Vi är medvetna om, och har
under utredningens gång flera gånger uppmärksammats på, att förändringar i de grundläggande begreppen öppen och sluten vård är
stora ingrepp i strukturen för det rådande systemet. Det råder olika
uppfattning om hur viktiga sådana förändringar är att göra för att
möjliggöra och underlätta omställningen till nära vård, och i vilken
utsträckning de är bärare av en traditionell kultur som behöver förändras för att uppnå en modern hälso- och sjukvård.
Initialt i kapitlet presenteras ett antal av utredningen fastslagna
utgångspunkter utifrån gällande rätt och våra egna analyser.
I kapitlet presenterar vi sedan skäl för vår bedömning att en
uppdelning i vårdformer är fortsatt ändamålsenlig. Vi gör bedömningen att de beskrivningssystem som i dag används inte är ändamålsenliga för styrningen och uppföljningen av dagens och framtidens hälso- och sjukvård, och presenterar därför förslag om att de
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behöver utredas och anpassas. Vår uppfattning är att även om en
sådan översyn genomförs, bör på sikt definitionen av sluten vård
moderniseras till namn och innehåll. Till följd av de stora förändringar som en ändrad definition innebär, och med tanke på de därav
följande svårigheterna att med säkerhet beskriva konsekvenserna av
en sådan förändring, väljer utredningen att presentera detta som en
bedömning. I kapitlet presenteras ett möjligt sätt att utforma en sådan
ny definition, benämnd särskild vård.
Kapitel 9. Att skapa förutsättningar för det fortsatta
omställningsarbetet
För att uppnå målet med en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv
hälso- och sjukvård med fokus på primärvården räcker det, som utredningen påpekat alltsedan den första dagen, inte att göra förändringar enbart i dagens primärvård. Omställningsarbetet omfattar hela
den svenska hälso- och sjukvården, vilken har såväl region som
kommun (och till en liten del även staten) som huvudman, samt alla
oss som på olika sätt verkar i den. Tillsammans utgör vi ett komplext
system med flera olika beslutsnivåer, vårdgivare, professioner och
framför allt med alla de olika människor vars hälso- och sjukvårdsbehov vi har till uppgift att möta.
Att genomföra en samordnad utveckling mot det gemensamma
målet är därmed en betydande utmaning. En utmaning som kommer
innebära en långsiktig stegvis process och kräva stor uthållighet från
alla. Det kommer inte att räcka med ett eller ett par stora politiska
beslut på statlig nivå de närmsta åren. Det kommer att behövas
beslut på alla politiska nivåer, och en bred politisk förankring som
gör att beslut och inriktning står sig över längre tid. I detta kapitel
lyfter vi olika former av stödstrukturer som vi ser som avgörande att
den nationella nivån tillhandahåller till huvudmännen och övriga
berörda aktörer i hälso- och sjukvårdssystemet.
I enlighet med utredningens ursprungsdirektiv ska vi analysera
hur resurser kan överföras från sjukhusvård till primärvård. Som vi
beskrivit i tidigare betänkanden kan en sådan resursöverföring inte
beskrivas enbart i ekonomiska termer. Det handlar i minst lika stor
utsträckning om successiv överföring av kompetenser för såväl vårdverksamhet som utbildning och forskning, och ibland om att till-
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gängliggöra resurser och kompetenser till olika delar av systemet via
nya arbetssätt och/eller nya tekniska lösningar.
Även om omställningen till en god och nära vård omfattar hela
hälso- och sjukvården så bedömer utredningen att det, i likhet med
hur det utrycks i våra direktiv, finns behov av att också specifikt titta
på hur primärvården resurssätts. Utan en stark primärvård som kan
vara basen i en mer nära hälso- och sjukvård kommer inte omställningen att vara möjlig
Vi gör bedömningen att staten, under den återstående omställningsperioden, 2021–2027, bör samla flera av de ekonomiska satsningar som regleras i överenskommelser mellan regeringen och SKR
i en övergripande överenskommelse för omställningen. Överenskommelsen bör bestå av två delar. En del med ett övergripande
omställningsbidrag som fördelas till regioner och kommuner efter
fördelningsnyckel och vars storlek ligger fast under överenskommelsens tid. En del där de övergripande ingående områdena slås fast
från start, men där inriktning och storlek under de olika områdena
kan variera från år till år och mellan olika huvudmän, utifrån behov.
Kapitel 10. Om uppdraget lättare psykisk ohälsa
I augusti 2019 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till vår utredning. Utöver vad som sägs i tidigare direktiv ska utredas förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa i syfte
att bl.a. förebygga svårare ohälsa och sjukskrivning. I och med detta
tilläggsuppdrag förlängs utredningstiden till januari 2021.
Bakgrunden till direktiven är regeringens uppfattning att det finns
ett behov av att skyndsamt kunna erbjuda stöd till personer med
lättare psykisk ohälsa. Skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom
den nära vården skulle dels kunna ge förutsättningar för att förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar, dels, genom att vård ges på
adekvat plats i systemet utifrån personens behov, bidra till att förbättra tillgängligheten till den specialiserade psykiatrin för dem med
behov av specialiserad vård.
Fokus för uppdraget är därmed lättare psykisk ohälsa som inte
kräver specialiserad vård. I uppdraget ligger också att definiera begreppet lättare psykisk ohälsa. Det är enligt direktiven upp till utre-
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daren att bedöma vilken form av lättare psykisk ohälsa som ska erbjudas
den nya formen av insatser.
Utredningen har redan i tidigare betänkanden haft området psykisk
ohälsa med i arbetet. I våra tidigare förslag vad gäller primärvårdens
utformning är en utgångspunkt primärvårdens grunduppdrag, som
omfattar såväl somatiskt som psykisk hälsa. I en personcentrerad
hälso- och sjukvård är ett holistiskt förhållningssätt en grundbult.
Inom området psykisk ohälsa blir det också självklart att knyta an
till utredningens tidigare förslag som betonar vikten av förebyggande insatser och hälsofrämjande arbete.
Utredningen kommer i detta uppdrag att arbeta med samma
breda dialog som tidigare, i enlighet med ursprungsdirektiven. I kapitlet
finns därför ett antal dialogfrågor som utredningen gärna tar emot
inspel på.

Till sist…
…vill vi tacka alla som gjort denna resa möjlig. Alla som på olika sätt
bidragit till den rörelse som omställningen till en god och nära vård
kommit att bli. Resan har bara börjat. Kanske är hela poängen att vi
aldrig blir färdiga, utan ständigt måste vidareutveckla och anpassa,
med lyhördhet och med avsikten att bevara det goda och förändra
det som är mindre bra. Vi har förhoppningsvis bidragit med några
delar av vägbygget. Vi har tagit fram en färdplan och en målbild.
Föreslagit milstolpar och visat på vägval. Vi vill till sist påminna om
det vi sagt från början. Hälso- och sjukvård är en lagsport, och en
sådan här förändring, om den ska vara möjlig att göra, är ett stort
tillsammans-arbete. Avgörande är involvering av personer med patienterfarenhet och vårdens medarbetare. Lärandet och kunskapen ligger
i den gemensamma processen.
”Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen som är
mödan värd.”1

1

Boye, K, I rörelse, 1927.
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Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningarnas förslag till remissvar
angående slutbetänkande God och nära vård – En reform för ett hållbart hälsooch sjukvårdssystem (SOU 2020:19).
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Huvudbetänkandet av den nationella utredningen ”Samordnad utveckling för god
och nära vård” har skickats till Region Gotland på remiss.
Huvudbetänkandet lämnar förslag som tillsammans med tidigare betänkande syftar
till att åstadkomma en sammanhängande, modern och jämlik hälso- och sjukvård
som utgår från individen och är personcentrerad. Förslagen i huvudbetänkandet
avser flera områden bland annat stärkt samverkan på olika nivåer och tydligare
ansvarsreglering gällande utbildning. I betänkandet redovisas också bedömningar och
förslag gällande nationella taxevårdgivare och indelningen i öppen-/slutenvård samt
att överenskommelserna mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR)
under den återstående omställningsperioden, 2021–2027, bör samla flera av de
ekonomiska satsningar som regleras i överenskommelser mellan regeringen och SKR
i en övergripande överenskommelse för omställningen till en God och nära vård.
Utredningen understryker att omställningen till en god och nära vård innebär en
samordnad utveckling mot ett gemensamt mål och är en betydande utmaning.
Arbetet är en långsiktig stegvis process som kommer att kräva stor uthållighet från
alla inblandade. För att lyckas behövs beslut på alla politiska nivåer, och en bred
politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig över flera
mandatperioder. Detta gäller såväl på kommunal som på regional och nationell nivå.
Krav kommer också att ställas på uthållighet på flera nivåer: både politiskt och
tjänstemannanivå. Utredningen belyser också behovet av ett tydligare offentligt
samtal om vad vi kan och ska göra inom den ändliga resurs som den allmänna hälsooch sjukvården har till sitt förfogande. Det behöver bli tydligare för invånarna på
vilka grunder man prioriterar begränsade resurser.
Bedömning

Remissvaret har tagits fram gemensamt av socialförvaltningen och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Förvaltningarna bedömer sammantaget att förslagen och
bedömningarna i slutbetänkandet stöder omställningen till en god och nära vård och
utgör viktiga steg i denna riktning. Utredningens utgångspunkt att lösningar måste
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kunna utformas utifrån den lokala kontexten är en avgörande framgångsfaktor då
förutsättningarna i hög grad skiljer sig åt i landet. Samtidigt innebär detta att
förslagen till del kan uppfattas som otillräckligt konkreta sett till den omfattande
förändring arbetet syftar till. Att omställningsarbetet även fortsatt understödjs på
nationell nivå bedöms som viktigt både för att säkerställa sammantagen uthållighet
men också för att säkerställa en jämlik utveckling i landet.
Slutbetänkandet pekar genom förslagen ut ett antal områden som centrala att lyckas
med i omställningsarbetet: fokus på hälsa och förebyggande insatser, samverkan på
olika nivåer och ökad delaktighet. Förvaltningarna står bakom denna bedömning och
ser att detta är centrala områden att utveckla även lokalt.
Flera perspektiv belyses i utredningen, förvaltningarna saknar dock genomgående
beaktande av LSS-perspektivet. Särskilt tydligt blir detta gällande förslagen om
samordnad individuell plan.
Remissvaret i sin helhet finns att läsa i ärendets tjänsteskrivelse.
Ärendets behandling under mötet

Emma Norrby, processledare, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 81
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningarnas förslag till remissvar
angående slutbetänkande God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19).
Beslutsunderlag

Slutbetänkande God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19).
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-27
Skickas till
Regionstyrelsen
Socialnämnden
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Remiss - God och nära vård - En reform för ett hållbart hälsooch sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
Förslag till beslut

•
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningarnas förslag till remissvar
angående slutbetänkande God och nära vård – En reform för ett hållbart hälsooch sjukvårdssystem (SOU 2020:19).
Hälso- och sjukvårdsnämnden stödjer förvaltningarnas arbete med att i
samverkan ta fram en gemensam lokal färdplan för omställningen.

Sammanfattning

Det finns ett stort behov av omställning av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.
Behoven som behöver tillgodoses av hälso- och sjukvård och omsorg har förändrats
och systemet svarar inte längre mot invånarnas behov. Denna skrivelse avser
remissvar för huvudbetänkandet av den nationella utredningen ”Samordnad
utveckling för god och nära vård”. Huvudbetänkande lämnar förslag som
tillsammans med tidigare betänkande syftar till att åstadkomma en sammanhängande,
modern och jämlik hälso- och sjukvård som utgår från individen och är
personcentrerad. Förslagen i huvudbetänkandet avser flera områden bland annat
stärkt samverkan på olika nivåer och tydligare ansvarsreglering gällande utbildning. I
betänkandet redovisas också bedömningar och förslag gällande nationella
taxevårdgivare och indelningen i öppen-/slutenvård samt att överenskommelserna
mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) under den återstående
omställningsperioden, 2021–2027, bör samla flera av de ekonomiska satsningar som
regleras i överenskommelser mellan regeringen och SKR i en övergripande
överenskommelse för omställningen till en God och nära vård.
Utredningen understryker att omställningen till en god och nära vård innebär en
samordnad utveckling mot ett gemensamt mål och är en betydande utmaning.
Arbetet är en långsiktig stegvis process som kommer att kräva stor uthållighet från
alla inblandade. För att lyckas behövs beslut på alla politiska nivåer, och en bred
politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig över flera
mandatperioder. Detta gäller såväl på kommunal som på regional och nationell nivå.
Krav kommer också att ställas på uthållighet på flera nivåer: både politiskt och
tjänstemannanivå. Utredningen belyser också behovet av ett tydligare offentligt
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samtal om vad vi kan och ska göra inom den ändliga resurs som den allmänna hälsooch sjukvården har till sitt förfogande. Det behöver bli tydligare för invånarna på
vilka grunder man prioriterar begränsade resurser.
Bakgrund

Det finns ett stort behov av omställning av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.
Dagens system har sina rötter i en tid när de vanligaste åkommorna var
infektionssjukdomar och olycksfall, så ser det inte längre ut. Fler människor lever
längre, vilket i sig ökar risken för att drabbas av åkommor som är vanliga bland äldre,
fler lever också länge med kroniska sjukdomar. Behoven som behöver tillgodoses av
hälso- och sjukvård och omsorg har därmed förändrats och systemet svarar inte
längre mot invånarnas behov. Tyvärr så pekar utvecklingen i flera fall åt fel håll; våra
levnadsvanor är alltför ohälsosamma vilket ökar risken för att drabbas av sjukdomar.
Samma utveckling ses gällande psykisk ohälsa där förekomsten ökar. Utöver detta så
skiljer sig hälsan mellan olika grupper i samhället allt mer. Skälen för omställningen är
därmed flera. Åtgärderna som görs måste syfta till bibehållen eller ökad kvalitet, ökad
jämlikhet och bättre resursanvändning.
2016 tillsatte regeringen en nationell utredare, Göran Stiernstedt. I utredningen
”Effektiv vård” presenterades en genomlysning av det svenska hälso- och
sjukvårdssystemet sett ur ett nationellt och internationellt sammanhang.
Internationella jämförelser bekräftar att Sverige har goda medicinska resultat och god
medicinsk kvalitet. Jämförelsen visar dock också att svensk hälso- och sjukvård har
sämre resultat avseende kvalitet i form av kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet.
Samtidigt är just kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet särskilt viktigt för de
åkommor som är vanliga idag. Delaktighet tenderar att ibland omnämnas som en
”trivselfaktor” men är i själva verket helt avgörande för de resultat som uppnås. Att
individen har insikt i sin situation och hur hen kan påverka den är helt avgörande
både för att förändra levnadsvanor och för att på bästa sätt hantera sin sjukdom.
Den aktör som både internationellt och nationellt bedöms ha bäst förutsättningar att
möta behoven genom att arbeta nära tillsammans med invånarna, i bred dialog med
berörda aktörer, och över tid är primärvården. Med primärvård avses en vårdnivå
motsvarande engelskans ”primary care” och innefattar flera verksamheter exempelvis
verksamhet som bedrivs på vårdcentraler, av hemsjukvården, vid särskilt boende och
av elevhälsan. Primärvården ska vara navet. För att det hälsofrämjande arbetet
verkligen ska ge effekt är det dessutom avgörande att fler aktörer involveras och att
alla hjälps åt.
Regeringen tillsatte 2017 en ny utredare, Anna Nergårdh. Utredningen heter
”Samordnad utveckling för god och nära vård” (SOU 2017:01) och fick i uppdrag att
med utgångspunkt från förslagen i ”Effektiv vård” stödja regioner, berörda
myndigheter och organisationer i arbetet att samordnat utveckla en modern, jämlik,
tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård, med fokus på den primära vården.
Utredaren har förutom föreliggande slutbetänkande lämnat tre tidigare
delbetänkanden. Utifrån förslagen i det första delbetänkandet fattade riksdagen 2018
beslut om styrande principer inom hälso- och sjukvård och förstärkt vårdgaranti,
dessa trädde ikraft 2019. Utifrån förslagen i delbetänkande två fattade regeringen i
april 2020 beslut om ett nationellt grunduppdrag för primärvård och lättnader i
journalsigneringskrav, riksdagen ska behandla dessa under hösten 2020,
ikraftträdande planeras 1 juli 2021. Regeringen har aviserat att man avser att
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återkomma under året med förändringar avseende fast läkarkontakt och fast
vårdkontakt men vill hantera detta samlat med förslagen i föreliggande betänkande.
Vidare har en gemensam nationell färdplan respektive målbild har tagits fram:
”Målet är att patienten får en god, nära och samordnad vård och
omsorg som stärker hälsan. Målet är också att patienten är delaktig
utifrån sina förutsättningar och preferenser. Primärvården är navet i
vården och omsorgen och samspelar både med annan specialistvård på
och utanför sjukhusen, med övrig kommunal hälso- och sjukvård och
med socialtjänsten.”
Utredaren har i och med slutbetänkandet avslutat sitt grunduppdrag men arbetar
vidare med tilläggsuppdraget att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form
av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk
ohälsa i syfte att bl.a. förebygga svårare ohälsa och sjukskrivning. Detta ska redovisas
i januari 2021.
Utredaren menar att ett tioårsperspektiv är nödvändigt för den stora omställning som
beskrivs och betonar att omställningen kommer att innebära puckelkostnader.
Utredaren betonar också vikten av att lösningar utgår från den lokala kontexten.
Förutsättningarna skiljer sig kraftigt åt i landet vilket behöver synas i vilka lösningar
som görs. Oavsett lösning är viktiga utgångspunkter:
 Personcentrerat
 Stärka hälsan
 Nära – i form av ett sätt att tänka/förhållningssätt
 Att närstående och anhöriga tänks in
Utredaren pekar på att en bättre integration av hälso- och sjukvårdssystemets olika
delar och en förstärkning av primärvården är nödvändig. Det handlar om en
omställning för hela det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, vilket har både
kommun och region som huvudman, och rör alla som på olika sätt verkar i hälsooch sjukvården.

Ärendebeskrivning

Huvudbetänkande lämnar förslag som tillsammans med tidigare betänkande syftar till
att åstadkomma en sammanhängande, modern och jämlik hälso- och sjukvård som
utgår från individen och är personcentrerad. Målet är en hälso- och sjukvård som
lever upp till innehållet som det är skrivet i Hälso- och sjukvårdslagen där utredaren
understryker att särskilt beakta det förebyggande perspektivet genom att i hög grad
bidra till att främja hälsa i befolkningen. ”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa
och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors
lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälsooch sjukvård ska ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga
ohälsa.” (HSL kap. 3 § 1).
Primärvården ska utgöra navet i hälso- och sjukvården. Primärvård i lagstiftarens
mening är en vårdnivå, den första, som ska tillgodose befolkningens basala behov av
hälso- och sjukvård.
Förändringarna som utredningen föreslår ska ses över en tioårsperiod och innebär
förändringar i olika steg. Framgångsfaktorer för omställningen är personcentrering
och involvering av invånare och patienter. Utredaren understryker vikten av att
utvecklingen på olika sätt kommuniceras såväl till medborgare samt sker genom en
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aktiv dialog med medarbetare. För att få med sig medarbetarna i förändringen är
involvering avgörande och för att lyckas krävs mer utvecklade former för dialog och
att mötas och skapa tillitsfulla relationer mellan ledning och medarbetare där man
kan jobba interaktivt och gemensamt utveckla nya lösningar.
För att klara omställningen till god och nära vård behöver frågan ”vad är viktigt för
dig, som patient och närstående?” ställas oftare. För att skapa en modern vård som
möter dagens behov och förväntningar behöver vi lära av patienter och deras
närstående och låta deras behov, preferenser och resurser vara en utgångspunkt i
utformningen och utvecklingen av hälso- och sjukvården.
En ändamålsenlig kompetensförsörjning, utbildning och fortbildning är en
förutsättning för att lyckas med omställningen och utredningen beskriver att
förutsättningar för fortbildning och forskning inom flera discipliner och professioner
än idag behöver finnas. Förändringar som huvudbetänkandet föreslår ställer krav på
såväl nationella som regionala beslut i alla län.
Förslagen föreslås generellt träda ikraft i januari 2023 för några av förslagen finns
annat datum för ikraftträdande (gällande patientkontakt och vårdgivare som verkar
på nationell taxa), detta framgår då särskilt i samband med det aktuella förslaget.
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Samverkansstrukturer för hälso- och sjukvården
Slutbetänkandet lämnar ett antal förslag på hur samverkan mellan primärvården och
den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kan underlättas, hur
gränssnittet mellan dessa verksamheter bör se ut och att undersöka hur
förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för patienter och brukare i alla åldrar
med omfattande och komplexa vårdbehov kan förbättras samt se över lagstiftning
vad gäller vårdplaner.
Utredningen förslår att begreppet hemsjukvård i lagstiftningen bör ersättas med
hälso-och sjukvård i hemmet. Förslaget syftar till att tydliggöra att den hälso- och
sjukvård som utförs i hemmet är likställd med övrig hälso- och sjukvård med samma
kvalitetskrav, behov av adekvat resurssättning och kompetensbehov, som enbart
särskiljer sig genom att den utförs i hemmet. Förändringen av begreppet har i sig inte
någon direkt effekt på innehållet i den hälso- och sjukvård som utförs av kommuner i
hemmet, vilken även fortsatt avser primärvårdsnivå, men förändringen är en del i en
övergripande omställning där olika vårdnivåer och vårdformer förtydligas.
Utredningen tydliggör att den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för att
erbjuda utgör primärvård, men kommunalt anställd hälso- och sjukvårdspersonal kan
medverka i hälso- och sjukvård som regionen ansvarar för att erbjuda. Detta
tydliggörande syftar inte till att föra över något nytt ansvar till kommunerna vad
gäller hälso- och sjukvård utan till att skapa förutsättningar för personcentrerad vård
över huvudmannagränserna. Det avser också bidra till en långsiktigt hållbar
arbetsmiljö genom att förutsättningar för samverkan tydliggörs.
Utredningen bedömer att gällande rätt när det gäller samverkan i hälso- och
sjukvården är förhållandevis väl reglerad på makro-nivå (huvudmannanivå) och
mikro-nivå (individnivå), men till stora delar saknas på meso-nivå (utförarnivå).
Bestämmelser som träffar utförare, och därmed hur det övergripande uppdraget ska
utföras för att sedan bestämmelserna på mikro-nivå ska kunna tillämpas, är inte
tillräckligt tydligt reglerat i dag. Med denna utgångspunkt lägger utredningen förslag
som syftar dels till att ytterligare stärka samverkan mellan huvudmännen och dels till
att förtydliga hur övergripande samverkansbestämmelser ska beaktas på utförarnivå.
Regioners och kommuners särskilda samverkansansvar med varandra vid planering
och utveckling av hälso-och sjukvården förtydligas i syfte att stärka samverkan mellan
huvudmännen. Kravet att region och kommun ska samverka vid planering och
utveckling av hälso- och sjukvården förtydligas genom att kommuner särskilt pekas
ut som samverkanspart i regionens planeringsansvar enligt HSL och att regioner
särskilt pekas ut i motsvarande bestämmelse för kommunernas planeringsansvar.
Bakgrunden är b l a det ökade antalet insatser i kommunal hälso- och sjukvård samt
att antal utförare på primärvårdsnivå också ökat vilket ställer krav på ökad
samverkan.
Regioner och kommuner ska för utformningen av hälso-och sjukvård på
primärvårdsnivå upprätta en övergripande gemensam plan. Förslaget syftar till att
genom en förstärkt samverkan säkerställa att patienten får en sammanhängande
hälso- och sjukvård oavsett huvudman. Avsikten är att säkerställa en gemensam
långsiktig strategisk planering för det gemensamma åtagandet primärvård. Planen kan
förslagsvis omfatta frågor såsom kompetensförsörjning, lokalfrågor och
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utbudspunkter. Som ett gott exempel på samverkan kring utbudspunkter har
utredningen i olika muntliga sammanhang lyft fram trygghetspunkterna på Gotland.
Det ska i HSL regleras att där det bedrivs hälso-och sjukvårdsverksamhet ska det
finnas de förutsättningar för samverkan som behövs för att en god vård ska kunna
ges. På så sätt stärks kraven på samverkan även på utförarnivå. Bestämmelsen
kopplar till det befintliga kravet på vårdgivarens ledningssystem att genom processer
och rutiner säkerställa, inte bara hur samverkan ska bedrivas i den egna
verksamheten, utan också säkerställa att samverkan möjliggörs med andra
verksamheter. Genom att i HSL förtydliga att god vård kräver förutsättningar för
samverkan, på samma sätt som att den kräver den personal, de lokaler och den
utrustning som behövs, tydliggör vi kraven på ett hälso- och sjukvårdssystem som
hänger ihop, även på utförarnivå.
Utredningen lämnar ett antal förslag kring arbetet med individuell plan. Individuell
plan är en lagreglerad plan som regleras i HSL, SoL och PL. Utredningen vill också
förtydliga kring begreppet förvirring i olika verksamheter gällande begreppen
individuell plan och SIP. I förarbetena till de ursprungliga bestämmelserna om individuell plan användes ibland termen samordnad individuell plan, som förkortades
SIP. I bestämmelserna valde lagstiftaren i stället att använda just termen individuell
plan. Enligt socialstyrelsens termbank är samordnad individuell plan en synonym till
individuell plan enligt SoL och HSL. I vardagligt tal i verksamheterna används oftast
förkortningen, SIP.
Regleringen av individuell plan i HSL och SoL ska harmonieras med regleringen i
LUS så att den kommunala hälso-och sjukvården inte bara omfattas när den
individuella planen initieras vid utskrivning från sluten vård. I dagsläget inkluderas
den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården endast när planeringen initieras
vid utskrivning från sluten vård enligt LUS. Genom förslaget inkluderas även övriga
patienter med långa vårdprocesser där också många olika vårdgivare är involverade.
Vidare förslår utredaren att patienter som inte får socialtjänst, men har behov av stöd
i samordningen i vårdprocesser som inbegriper flera olika vårdgivare omfattas av
möjligheten att få en individuell plan. Detta gäller oavsett vem som är huvudman.
Utredaren beskriver att förslagen innebär en höjd ambitionsnivå avseende hur många
individer som kan aktualiseras för individuell plan.
Genom dessa förslag säkerställs att alla de patienter med behov som innefattar
insatser från flera olika verksamheter eller enheter inom hälso- och sjukvård, eller
hälso- och sjukvård och socialtjänst, och som behöver stöd i samordningen får
möjlighet till en individuell plan.
I syfte att stärka patientens möjlighet till stöd föreslår utredningen också att det
regleras i HSL och SoL att den enskildes önskemål om att få en individuell plan
upprättad ska beaktas. På så sätt beaktas patientens behov av samordning och denna
denne ges möjlighet att vara aktiv i sin egen vård.
Ansvaret för att den individuella planen är aktuell och uppdaterad ska åligga den fasta
vårdkontakten. Utredningen skiljer på fast läkarkontakt och fast vårdkontakt där den
senare exempelvis kan vara fysioterapeut under en behandling, barnmorska under en
graviditet, sjuksköterska på särskilt boende etc. Vilken funktion som utses ska utgå
från patientens förutsättningar. Syftet med fast vårdkontakt är en person som kan
6 (14)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2020/318

stärka patientens ställning genom att bistå och stödja patienten i kontakterna med
vård och hjälpa till att samordna vårdens insatser vilket är anledningen att ansvaret
faller på denna. Samordning kring patienten ska ske med utgångspunkt i planen för
att stärka trygghet, kontinuitet och säkerhet. En fast vårdkontakt kan behöva utses
och finnas inom alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård för att kunna
tillgodose behovet av individuell plan.
Utredningen föreslår att innehållskraven i den individuella planen kompletteras med
kravet att beskriva målet med insatserna utifrån den enskildes perspektiv med fördel
utifrån perspektiven kort respektive lång sikt. Syftet är att skapa samsyn mellan de
aktörer som är involverade i patientens individanpassade vårdprocess, men också för
att öka patientens möjlighet att samskapa genom att sätta målet med insatserna
utifrån den centrala frågan – vad är viktigt för dig? Planen ska ses som ett verktyg för
att insatser från olika aktörer ska stödja ett gemensamt mål, i motsats till ett schema
över insatser från olika aktörer.
För att tydliggöra det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget i hälso- och
sjukvården föreslår utredningen att den individuella planen, där relevant, bör omfatta
förebyggande och rehabiliterande insatser. Vi lever idag allt längre med kroniska
hälsoproblem är det fler som har behov av förebyggande och rehabiliterande insatser,
vilket gör det angeläget att synliggöra förebyggande och rehabiliterande insatser som
viktiga delar i patientens individanpassade vårdprocess. Det nya innehållskravet ska
vara likalydande i SoL, även i socialtjänsten är det förebyggande arbetet en central
del. Exempel på sådana insatser är ekonomisk hjälp, upplysningar, samtal och
rådgivning men också tidiga insatser och särskilt stöd till barn som uppvisar
problembeteenden, stöd till föräldrar som har svårt att klara sin föräldraroll eller återfallsprevention när det gäller brottslighet eller missbruks- och beroendeproblematik.
Utredaren föreslår att det i patientlagen ska regleras att varje patient ska ha möjlighet
till ett s.k. patientkontrakt som på ett sammanhållet sätt presenterar patientens
individuella plan med de aktiviteter och insatser som är planerade. Det ska också i
patientkontraktet framgå vem/vilka som utgör patientens fasta vårdkontakt(er).
Patientkontraktet är inte en ny typ av plan utan en kombination av patientens
individuella plan enligt HSL, som innehåller de aktiviteter och insatser som är
planerade för den enskilde, i kombination med information om vem/vilka som utgör
patientens fasta vårdkontakt(er), vilken presenteras på ett sammanhållet sätt för
patienten. Detta underlättar för att göra det begripligt för patienten vad som är
planerat, vem som kommer hjälpa till med samordningen och vem man kan kontakta
vid frågor.
Regleringarna om patientkontrakt föreslås träda i kraft 1 januari 2024.
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Utbildning och forskning
Utredaren menar att kompetenta medarbetare är förutsättning för en fungerande och
god hälso- och sjukvård inom alla dess delar. När svensk hälso- och sjukvård
genomgår en omställning, mångfalden av aktörer ökar och vård i allt större
utsträckning ges på annan plats än på sjukhus, behöver utbildningen av hälso- och
sjukvårdens medarbetare anpassas.
Den del av utbildningen som förslagen i slutbetänkandet adresserar är den
verksamhetsförlagda utbildningen. Denna del av hälso- och sjukvårdsutbildningar
behöver överensstämma med de arbetsförhållanden som de blivande medarbetarna
senare kommer att arbeta under. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan inte
längre vara koncentrerad till sjukhusen, utan behöver förläggas till alla delar av hälsooch sjukvården. Utredaren beskriver att en stor del av de kliniska
utbildningsplatserna finns inom regionens verksamhetsområden. En naturlig orsak
till det kan möjligen vara att regionerna tidigare, i stället för som i dag staten, var
huvudman för flera av vårdhögskoleutbildningarna. Det innebär att platser hos
kommunala och privata vårdgivare inte är lika vanliga. Idag saknas också reglering i
lag avseende regioners och kommuners ansvar att medverka till att VFU kan ske i
den hälso- och sjukvård de ansvarar för.
I syfte att synliggöra utbildningens betydelse för kompetensförsörjning och för att
möjliggöra att fler aktörer i hälso-och sjukvården medverkar i utbildningen införs en
ny bestämmelse i HSL. Det uppdrag som redan tidigare åvilar regioner och
kommuner att tillse att behovet av platser för verksamhetsförlagd utbildning
tillgodoses ska tydliggöras i lag och den nya bestämmelsen i HSL ska anges att
regioner och kommuner ska säkerställa att utbildning sker i den hälso-och sjukvård
de ansvarar för. Detta ställer krav på regioner och kommuner att utifrån rådande
behov av utbildningsplatser, vid planeringen av hälso- och sjukvården, i sin tur ställa
erforderliga krav på vårdgivare att tillhandahålla utbildningsplatser i verksamheterna.
Bestämmelsen innebär inte att regioner och kommuner måste tillse att varje enskild
vårdgivare tillhandahåller sådana platser men att man ur ett regionalt eller kommunalt
helhetsperspektiv ska säkerställa att behovet av utbildning tillgodoses.
Regleringen av primärvårdens grunduppdrag utifrån förslagen i delbetänkande två är
en del av den en föreslagna primärvårdsreformen. Redan när nu nämnda förslag
lämnades gjordes bedömningen att det i uppdraget också bör ingå att medverka till
utbildning av studenter och yrkesverksamma inom de professioner som förekommer
i primärvården. Något förslag i denna del kunde dock inte lämnas då, mot bakgrund
av att regioners och kommuners ansvar för utbildning inte fanns reglerat i HSL.
En förutsättning för att uppnå god bemanning och kompetensförsörjning är att
blivande medarbetare får kunskap och förståelse för primärvårdens uppdrag och
verksamhet. VFU är central för att utveckla denna kunskap och förståelse och det
krävs att utbildningen också förläggs till primärvården. Primärvårdens vårdgivare, i
såväl regioner som kommuner, behöver upplåta utbildningsplatser åt studerande
inom professioner som förekommer i primärvården. Utredaren gör därför
bedömningen att det ska ingå i primärvårdens grunduppdrag att medverka till
utbildning av de professioner som förekommer i primärvården.
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Verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarersättning och lagen om
ersättning för fysioterapi
I slutbetänkandet framgår att det finns en kritik från samtliga ingående aktörer i det
befintliga systemet. Utredaren konstaterar att dagens parallella system inte står i
samklang med ett modernt hälso- och sjukvårdssystem samt att det finns en
tillitsbrist mellan berörda parter. Utredaren ger två förslag på alternativa vägar.
Det ena förslaget innebär att det blir obligatoriskt för regioner att inrätta
valfrihetssystem inom psykiatri respektive fysioterapi. Att just dessa områden föreslås
baseras på en genomlysning av behovet av vård på området och utifrån i vilken
utsträckning aktörer i befintligt system verkar inom vårdområdet i fråga.
Omfattningen av valfrihetssystemet ska avgöras av regionen utifrån det egna
planeringsansvaret. Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2028.
Det andra förslaget innebär ett kompletterande sätt för privata aktörer att med
offentlig finansiering bedriva vård i glesbygd och möjliggör för vissa regioner att,
som ett alternativ till ett upphandlingsförfarande eller ett vårdvalsförfarande göra
inköp av hälso- och sjukvårdstjänster i glesbygdsområden. Syftet är att skapa
långsiktighet och förutsättningar för mindre vårdetableringar i geografiska områden
där tillgången till vård är mindre. Lagen kan tillämpas av den region som har ett eller
flera områden som kan betecknas som glesbygd inom sitt geografiska ansvarsområde.
Utredaren definierar även vad som avses med glesbygd. Modellen för ersättning till
vårdgivarna föreslås vara nationellt utformad och fastställd av en statlig myndighet
samt att den endast kan tillämpas avseende vissa angivna professioner i upp till sju år.
För att skapa incitament för regionerna att tillämpa den nya lagen föreslås statlig
delfinansiering. Man poängterar dock att ersättningsnivåerna kommer vara utformade
så de inte bara innefatta kostnaden för läkaren eller fysioterapeuten utan också övriga
kostnader som tillkommer med att bedriva en verksamhet. Det kommer därför i
många fall vara dyrare för regionen att ansluta en individ via glesbygdstaxan än att
anställa någon, även om staten betalar hälften. Lagen föreslås träda i kraft 1 januari
2023.
Utredningens första föreslagna scenario med obligatoriska valfrihetssystem inom
psykiatri och fysioterapi innebär att en större mängd av de aktörer som i dag är
verksamma skulle kunna fortsätta bedriva verksamhet och att nya företagare skulle
kunna bedriva verksamhet på samma platser. Scenariot innebär dock ett mycket stort
intrång i det kommunala självstyret. Det andra scenariot som utredningen föreslår tar
tillvara på möjligheten till småskaligt företagande och integrerar aktörerna på
systemnivå, dock möjliggör det inte för lika många att fortsätta sin verksamhet.
Scenariot är ett mindre omfattande intrång i det kommunala självstyret och har inte
lika stora osäkerhetsfaktorer för huvudmännen som införandet av obligatoriska
valfrihetssystem.
För att möjliggöra planering för vårdgivare som idag verkar på den nationella taxan
föreslås övergångsbestämmelser till 1 juli 2028.
En ändamålsenlig struktur för styrning av hälso- och sjukvården
Som en del av utredningens direktiv ingår att analysera om vårdens uppdelning i
öppen vård och sluten vård fortfarande är ändamålsenlig. Dagens indelning utgår
från en definition som fokuserar på slutenvård och där öppenvård istället definieras
negativt dvs det som inte är slutenvård. Detta för att inte riskera att någon hälso- och
sjukvård ”ramlar mellan stolarna”. Utredningen menar att det råder enighet om att
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nuvarande struktur och vårdformsindelning utgör en bidragande orsak till
ineffektivitet i hälso- och sjukvårdssystemet. Utredningen menar att begreppen
öppen och sluten vård av lagtekniska skäl inte kan tas bort utan att ersättas med
annan reglering, då uppdelningen också fyller en funktion inom andra rättsliga
regleringar än hälso- och sjukvårdslagstiftningen.
Utredningen konstaterar att båda vårdformerna finns på specialiserad och
högspecialiserad nivå medans det på primärvårdsnivå endast finns öppenvård, i vissa
delar av landet dock i form av dygnet-runt-vård. Utredningen slår fast att gränssnitten
mellan vårdformerna idag är otydliga vilket medför olika tillämpning. Utredningen
gör därför bedömningen att de beskrivningssystem som i dag används inte är
ändamålsenliga för styrningen och uppföljningen av dagens och framtidens hälsooch sjukvård.
Sammantaget menar utredningen att det är ett alltför stort steg att i nuläget ändra
nuvarande definitioner och att det istället bör utredas på vilket sätt de
beskrivningssystem som används inom hälso- och sjukvården behöver förändras för
att underlätta och stimulera en överföring av mer vård till öppna vårdformer, och
möjliggöra att vård kan ges och adekvat beskrivas på lägsta effektiva
omhändertagandenivå. Det bedöms vidare finnas ett behov av att utreda om den
hälso- och sjukvård som ges med kommunen som huvudman i dag omfattas
tillräckligt, och om inte i vilken utsträckning den framöver bör omfattas, av vårdens
beskrivningssystem för att säkerställa samma goda kvalitet och relevanta
uppföljningsmöjligheter i all hälso- och sjukvård oavsett huvudman. Utredningen
menar att Socialstyrelsen därför bör ges i uppdrag att genomföra en sådan utredning
samt, utifrån dess resultat, vid behov vidare uppdras göra en översyn av begrepp,
termer och klassifikationer i avsikt att tillhandahålla en ändamålsenlig
informationsstruktur
Vidare är det utredningens uppfattning att även om en sådan översyn genomförs så
bör på sikt definitionen av sluten vård moderniseras till namn och innehåll.
Utredningens utgångspunkt är att öppen vård alltid ska vara förstahandsalternativet.
Vården i framtiden bedöms i allt mindre utsträckning vara beroende av intagning på
en fysisk plats där vården utförs. I stället bör system fokusera mer på innehållet i de
hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls patienten, oavsett den fysiska platsen.
Utredningen presenterar hur en alternativ utformning skulle kunna se ut benämnd

Förutsättningar
Utredningen understryker att omställningen till en god och nära vård innebär en
samordnad utveckling mot ett gemensamt mål och är en betydande utmaning.
Arbetet är en långsiktig stegvis process som kommer att kräva stor uthållighet från
alla inblandade. För att lyckas behövs beslut på alla politiska nivåer, och en bred
politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig över flera
mandatperioder. Detta gäller såväl på kommunal som på regional och nationell nivå.
Krav kommer också att ställas på uthållighet på flera nivåer: både politiskt och
tjänstemannanivå.
Det kommer dessutom krävas ett långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete i alla
delar av systemet. I de enskilda vårdverksamheterna, i utbildningsystemen, i
forskningen, i tillsynen osv.
Nästa steg i omställningen på nationell nivå är den primärvårdsreform som
aviserades i Januariavtalet. Regeringen fattade i april beslut om en lagrådsremiss där
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bland annat primärvårdens grunduppdrag ska fastställas i HSL, beslut väntas av
riksdagen under hösten 2020.
Därefter kommer kompletterande steg behöva tas, såsom beslut baserade dels på
förslagen i slutbetänkandet och det avslutande betänkande. Även förslag från
relaterade utredningar såsom t.ex. slutbetänkandet Digifysiskt vårdval (SOU
2019:42), slutbetänkandet Starkare kommuner – med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8), betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst
(SOU 2020:14), utredningen Framtidens Social-tjänst (S 2017:03), Utredningen om
översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälsooch sjukvårdsverk-samhet (S 2019:01), Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S
2019:02), Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investerings-projekt i
framtidens hälso- och sjukvård (S 2019:03) och Utredningen om en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga (S 2019:05) kan komma utföra viktiga
pusselbitar i omställningsarbetet.
Genom överenskommelse mellan regeringen och SKR om god och nära vård 2020
lyfts SKR:s centrala roll vad gäller att ge stöd till regioner och kommuner i
omställningen till god och nära vård.
I överenskommelsen fastslås även att regeringen och SKR under 2020 tillsammans
ska utveckla formerna för en långsiktig strategisk samverkan mellan stat, regioner och
kommuner för utvecklingen av den nära vården. Den strategiska samverkan ska bl.a.
säkra förvaltningen av målbilden och uppföljningen av omställningen.
Utredningen belyser behovet av ett tydligare offentligt samtal om vad vi kan och ska
göra inom den ändliga resurs som den allmänna hälso- och sjukvården har till sitt
förfogande. Det behöver bli tydligare för invånarna på vilka grunder man prioriterar
begränsade resurser. Det behöver också vara enklare för medborgare att förstå för att
kunna göra rätt. Att arbeta med kommunikationsstrategier för såväl invånare som
medarbetare kan vara ett sätt att informera om förändringar och för att skapa
förutsättningar för aktörer att vara delaktig i omställningen.
Utredaren lyfter att man från SKR har framfört synpunkter dels till regeringskansliet
men också till utredningen att om regioner och kommuner ska kunna driva
omställningen till nära vård gemensamt krävs det att staten säkerställer att det stöd
som ges kan nyttjas på ett sätt som främjar det gemensamma arbetet. Dagens
uppdelning genom den statliga budgeten bidrar enligt SKR till en cementering av
befintliga strukturer, och stödjer inte den samsyn och samverkan som måste till för
att säkra omställningen.
Utredningen föreslår att staten under den återstående omställningsperioden, 2021–
2027, bör samla flera av de ekonomiska satsningar som regleras i överenskommelser
mellan regeringen och SKR i en övergripande överenskommelse för omställningen
till en God och nära vård. Överenskommelsen bör bestå av två delar. En del med ett
övergripande omställningsbidrag som fördelas till regioner och kommuner efter
fördelningsnyckel och vars storlek ligger fast under överenskommelsens tid. Som
fördelningsnyckel föreslås befolkningsstorlek.
En del där de övergripande ingående områdena slås fast från start, men där inriktning
och storlek under de olika områdena kan variera från år till år och mellan olika
huvudmän, utifrån behov.
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Uppdraget om lättare psykisk ohälsa
Utredningen fick under 2019 ett tilläggsdirektiv till utredningen gällande lättare
psykisk ohälsa. Uppdraget är att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form
av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk
ohälsa i syfte att bl.a. förebygga svårare ohälsa och sjukskrivning. Utredningen ska
också vid behov lämna förslag på hur detta kan genomföras på ett effektivt sätt.
Utredningstiden för detta uppdrag är förlängt till januari 2021.
Idag finns ingen enhetlig definition av begreppet psykisk ohälsa. Nedsatt psykiskt
välbefinnande kan indikera lättare besvär av psykisk ohälsa. Folkhälsomyndigheten
genomför vartannat år den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor och i
resultatet från denna sågs en ökning av andel personer i befolkningen som anger att
man har ett nedsatt psykiskt välbefinnande mellan åren 20I6 och 2018. Nedsatt
psykiskt välbefinnande är vanligast bland unga, och i synnerhet bland unga kvinnor.
Även i denna målgrupp sågs en ökning mellan åren 2016 och 2018. Samtidigt är det
känt att många äldre lider av ensamhet och ett minskat socialt sammanhang. En
rapport från Socialstyrelsen visar att psykisk ohälsa är vanligare hos äldre kvinnor och
män som är över 65 år än hos yngre personer. Det har också uppmärksammats att
äldre i vissa fall enbart behandlas med hjälp av läkemedel trots att de kan ha behov av
andra insatser. Liknande problematik har rapporterats även i andra grupper.
I utredningens direktiv lyfts också att det idag finns ytterligare grupper med stora
behov som inte alltid uppmärksammas i tillräcklig hög grad vad gäller bristande
psykiskt välbefinnandet. Detta är personer med funktionsnedsättning, personer med
riskbruk, liksom personer som vårdar eller stöder en närstående.
I uppdraget understryks vikten av att primärvården samverkar med socialtjänsten vid
behov vad gäller psykiskt välbefinnande, för att kunna beakta personens hela
livssituation, och hitta bakomliggande orsaker till psykisk ohälsa såsom våld i nära
relationer och ekonomisk utsatthet.
Det konstateras att hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med psykisk ohälsa av
olika slag, från psykiatrisk diagnos till nedsatt psykiskt välbefinnande, idag ges såväl
inom regionernas och kommunernas primärvård, som inom den specialiserade
vården.
Fokus för uppdraget är lättare psykisk ohälsa som inte kräver specialiserad vård. I
uppdraget ligger också att definiera begreppet lättare psykisk ohälsa. Bakgrunden till
direktivet är det finns ett behov av att skyndsamt kunna erbjuda stöd till personer
med lättare psykisk ohälsa. Skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom den nära
vården skulle dels kunna ge förutsättningar för att förebygga svårare ohälsa och
sjukskrivningar, dels, genom att vård ges på adekvat plats i systemet utifrån
personens behov, bidra till att förbättra tillgängligheten till den specialiserade
psykiatrin för dem med behov av specialiserad vård.
Utredningen presenterar ett antal dialogfrågor genom vilka man vill bjuda in till
inspel från olika aktörer.
•

Saknas det i dag kunskap om hur man bäst tar hand om sig själv för att må så bra som
möjligt i livet? Om ja – var borde man få lära sig om det?

•

Saknas det i dag kunskap om hur man bör förstå tidiga tecken som kan leda till t.ex.
ångest, sömnproblem, depression eller suicidalitet? Och om hur man bör agera när man
själv eller någon närstående drabbas? Om ja – var bör man få veta mer om det?
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Hur kan primärvården samverka bättre med civila samhället i frågor som rör psykiskt
välbefinnande? Finns goda exempel?

Uppdraget ska redovisas januari 2021.
Bedömning

Förvaltningarna bedömer sammantaget att förslagen och bedömningarna i
slutbetänkandet stöder omställningen till en god och nära vård och utgör viktiga steg
i denna riktning. Utredningens utgångspunkt att lösningar måste kunna utformas
utifrån den lokala kontexten är en avgörande framgångsfaktor då förutsättningarna i
hög grad skiljer sig åt i landet. Samtidigt innebär detta att förslagen till del kan
uppfattas som otillräckligt konkreta sett till den omfattande förändring arbetet syftar
till. Att omställningsarbetet även fortsatt understödjs på nationell nivå bedöms som
viktigt både för att säkerställa sammantagen uthållighet men också för att säkerställa
en jämlik utveckling i landet.
Slutbetänkandet pekar genom förslagen ut ett antal områden som centrala att lyckas
med i omställningsarbetet: fokus på hälsa och förebyggande insatser, samverkan på
olika nivåer och ökad delaktighet. Förvaltningarna står bakom denna bedömning och
ser att detta är centrala områden att utveckla även lokalt.
Flera perspektiv belyses i utredningen, förvaltningarna saknar dock genomgående
beaktande av LSS perspektivet. Särskilt tydligt blir detta gällande förslagen om
samordnad individuell plan.
Särskilt om att stärka hälsa
Förvaltningarna välkomnar att utredningen även i slutbetänkandet lyfter att fokus på
hur vi kan stärka hälsa, inte bara behandla sjukdom, är helt avgörande för att vi ska klara av
att möta framtidens hälsoutmaningar och vårdbehov i befolkningen. Utredningen

framhåller att hälso- och sjukvårdslagen uttrycker ansvar inte bara för sjukvård, utan
också befolkningens hälsa samtidigt som utredningen lyfter behovet av att involvera
och samverka med andra aktörer. Förvaltningarna delar utredningens bedömning och
ser behovet av en gemensam kraftsamling på Gotland.
Särskilt om vikten av finansiering
Utredningen betonar att omställningen inte är ett effektiveringsuppdrag vilket är
viktigt att betona, möjligheten till finansiering kommer inte desto mindre att vara
avgörande. Att finansiering tillskjuts under omställningsperioden är oerhört viktigt.
Utredningen föreslår att detta sker genom att flera av de ekonomiska satsningar som
regleras i överenskommelser mellan regeringen och SKR samlas i en övergripande
överenskommelse för omställningen till en God och nära vård. Vidare föreslås att en
del av överenskommelsen bör vara fast över en längre tid. Förvaltningarna anser att
detta är rätt väg att gå och att det skulle förbättra de lokala planeringsförutsättningarna. Förvaltningarna ifrågasätter dock utredarens förslag att medel bör
fördelas utifrån befolkningsmängd med motiveringen att en systemomställning inte
per automatik kopplar till befolkningsantal. I sammanhanget är det viktigt att
påminna om skälen för omställning exempelvis åldrande befolkning är särskilt
gällande i områden som har ett mindre befolkningsunderlag. Därtill finns ofta
särskilda svårigheter i form av skalnackdelar. Förvaltningarna vill i sammanhanget
även framhålla risken att situationen med covid -19 och den kostnadsökning som
detta medfört kan komma att påverka omställningsarbetet negativt i form av behov
av kortsiktiga besparingar alternativt att undvika ytterligare kostnader.
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Särskilt om informationsdelning
Förvaltningarna ser positivt på att utredningen lyfter vikten av att kunna dela
information genom en vårdprocess. För att förbättra förutsättningarna för samverkan
vill förvaltningarna särskilt lyfta behovet av skyndsam förändring i gällande
lagstiftning till syfte att underlätta möjligheten till informationsdelning.
Särskilt om förslagen kring individuell plan
Förvaltningarna ser positivt på förslagen som utredningen lägger, samtidigt blir det
viktigt att påminna om att utredningen uttryckligen beskriver att förslagen innebär en
höjd ambitionsnivå avseende hur många individer som kan aktualiseras för
individuell plan. Uppdelningen i fast läkarkontakt respektive fast vårdkontakt som är
professionsneutral och utgår från individens behov bedöms positiv. Likaså är det
positivt att individens önskemål att få en individuell plan upprättad ska beaktas.
Förvaltningarna anser att det tydligare borde framgå att även vårdgivaren, som en del
i planeringsansvaret, har ett ansvar att initiera en individuell plan när så är behövligt.
Särskilt om förslagen gällande nationella taxevårdgivare
Förvaltningarna vill särskilt framhålla att scenariot med krav på inrättande av
vårdvalssystem upplevs som en administrativ pålaga som inte bedöms
proportionerlig i relation till dagens förekomst av utförare.
Särskilt om indelningen i öppen- och slutenvård
Förvaltningarna anser att dagens begrepp cementerar ett föråldrat synsätt och ser
behov av att skyndsamt modernisera begreppen för att stödja omställningen till god
och nära vård. Förvaltningarna har tagit del av utredningens bedömning att den
legala aspekten och regionernas organisering är två olika saker, inte desto mindre
riskerar bedömningen om att indelningen är fortsatt ändamålsenligt att ytterligare
cementera ett föråldrat synsätt.
Särskilt om bedömda konsekvenser lokalt
Förslaget om begreppsförändring av hemsjukvård, förtydligandet att begreppet
primärvård åsyftar en vårdnivå innefattande flera aktörer/verksamheter, liksom
utredningens förtydliganden gällande gränssnitt mellan vårdformer kommer att på
olika sätt att föra fram behov av att prata om gränssnitt/uppdrag lokalt.
Förvaltningarna ser också att det utifrån utredningens resonemang gällande
individuell plan finns behov av en genomlysning av hur Region Gotland idag tolkar
bestämmelserna gällande individuell plan. Denna dialog har initierats inom ramen för
Samstrukturen.
Beslutsunderlag

Slutbetänkande God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19).
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-27
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen

Marie Loob, Hälso- och sjukvårdsdirektör
Marica Gardell, Socialdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
Socialnämnden
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-11

SON § 89

SON § 89

Remissvar. Remiss God och nära vård - En
reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem

SON 2020/182
SON/AU § 61

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner förvaltningarnas förslag till remissvar angående
slutbetänkande God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19).
 Socialnämnden stödjer förvaltningarnas arbete med att i samverkan ta fram en
gemensam lokal färdplan för omställningen.

Det finns ett stort behov av omställning av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.
Behoven som behöver tillgodoses av hälso- och sjukvård och omsorg har förändrats
och systemet svarar inte längre mot invånarnas behov. Det har inkommit en remiss
avseende huvudbetänkandet av den nationella utredningen ”Samordnad utveckling
för god och nära vård”. Socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen
har gemensamt tagit fram förslag till remissvar. Huvudbetänkande lämnar förslag
som tillsammans med tidigare betänkande syftar till att åstadkomma en
sammanhängande, modern och jämlik hälso- och sjukvård som utgår från individen
och är personcentrerad. Förslagen i huvudbetänkandet avser flera områden bland
annat stärkt samverkan på olika nivåer och tydligare ansvarsreglering gällande
utbildning. I betänkandet redovisas också bedömningar och förslag gällande
nationella taxevårdgivare och indelningen i öppen-/slutenvård samt att
överenskommelserna mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR)
under den återstående omställningsperioden, 2021–2027, bör samla flera av de
ekonomiska satsningar som regleras i överenskommelser mellan regeringen och SKR
i en övergripande överenskommelse för omställningen till en God och nära vård.
Utredningen understryker att omställningen till en god och nära vård innebär en
samordnad utveckling mot ett gemensamt mål och är en betydande utmaning.
Arbetet är en långsiktig stegvis process som kommer att kräva stor uthållighet från
alla inblandade. För att lyckas behövs beslut på alla politiska nivåer, och en bred
politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig över flera
mandatperioder. Detta gäller såväl på kommunal som på regional och nationell nivå.
Krav kommer också att ställas på uthållighet på flera nivåer: både politiskt och
tjänstemannanivå. Utredningen belyser också behovet av ett tydligare offentligt
samtal om vad vi kan och ska göra inom den ändliga resurs som den allmänna hälsooch sjukvården har till sitt förfogande. Det behöver bli tydligare för invånarna på
vilka grunder man prioriterar begränsade resurser.
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Bedömning

Förvaltningarna bedömer sammantaget att förslagen och bedömningarna i
slutbetänkandet stöder omställningen till en god och nära vård och utgör viktiga steg
i denna riktning. Utredningens utgångspunkt att lösningar måste kunna utformas
utifrån den lokala kontexten är en avgörande framgångsfaktor då förutsättningarna i
hög grad skiljer sig åt i landet. Samtidigt innebär detta att förslagen till del kan
uppfattas som otillräckligt konkreta sett till den omfattande förändring arbetet syftar
till. Att omställningsarbetet även fortsatt understödjs på nationell nivå bedöms som
viktigt både för att säkerställa sammantagen uthållighet men också för att säkerställa
en jämlik utveckling i landet.
Slutbetänkandet pekar genom förslagen ut ett antal områden som centrala att lyckas
med i omställningsarbetet: fokus på hälsa och förebyggande insatser, samverkan på
olika nivåer och ökad delaktighet. Förvaltningarna står bakom denna bedömning och
ser att detta är centrala områden att utveckla även lokalt.
Flera perspektiv belyses i utredningen, förvaltningarna saknar dock genomgående
beaktande av LSS perspektivet. Särskilt tydligt blir detta gällande förslagen om
samordnad individuell plan.
Särskilt om att stärka hälsa
Förvaltningarna välkomnar att utredningen även i slutbetänkandet lyfter att fokus på
hur vi kan stärka hälsa, inte bara behandla sjukdom, är helt avgörande för att vi ska
klara av att möta framtidens hälsoutmaningar och vårdbehov i befolkningen.
Utredningen framhåller att hälso- och sjukvårdslagen uttrycker ansvar inte bara för
sjukvård, utan också befolkningens hälsa samtidigt som utredningen lyfter behovet av
att involvera och samverka med andra aktörer. Förvaltningarna delar utredningens
bedömning och ser behovet av en gemensam kraftsamling på Gotland.
Särskilt om vikten av finansiering
Utredningen betonar att omställningen inte är ett effektiveringsuppdrag vilket är
viktigt att betona, möjligheten till finansiering kommer inte desto mindre att vara
avgörande. Att finansiering tillskjuts under omställningsperioden är oerhört viktigt.
Utredningen föreslår att detta sker genom att flera av de ekonomiska satsningar som
regleras i överenskommelser mellan regeringen och SKR samlas i en övergripande
överenskommelse för omställningen till en God och nära vård. Vidare föreslås att en
del av överenskommelsen bör vara fast över en längre tid. Förvaltningarna anser att
detta är rätt väg att gå och att det skulle förbättra de lokala planeringsförutsättningarna. Förvaltningarna ifrågasätter dock utredarens förslag att medel bör
fördelas utifrån befolkningsmängd med motiveringen att en systemomställning inte
per automatik kopplar till befolkningsantal. I sammanhanget är det viktigt att
påminna om skälen för omställning exempelvis åldrande befolkning är särskilt
gällande i områden som har ett mindre befolkningsunderlag. Därtill finns ofta
särskilda svårigheter i form av skalnackdelar. Förvaltningarna vill i sammanhanget
även framhålla risken att situationen med covid -19 och den kostnadsökning som
detta medfört kan komma att påverka omställningsarbetet negativt i form av behov
av kortsiktiga besparingar alternativt att undvika ytterligare kostnader.
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Särskilt om informationsdelning
Förvaltningarna ser positivt på att utredningen lyfter vikten av att kunna dela
information genom en vårdprocess. För att förbättra förutsättningarna för samverkan
vill förvaltningarna särskilt lyfta behovet av skyndsam förändring i gällande
lagstiftning till syfte att underlätta möjligheten till informationsdelning.
Särskilt om förslagen kring individuell plan
Förvaltningarna ser positivt på förslagen som utredningen lägger, samtidigt blir det
viktigt att påminna om att utredningen uttryckligen beskriver att förslagen innebär en
höjd ambitionsnivå avseende hur många individer som kan aktualiseras för
individuell plan. Uppdelningen i fast läkarkontakt respektive fast vårdkontakt som är
professionsneutral och utgår från individens behov bedöms positiv. Likaså är det
positivt att individens önskemål att få en individuell plan upprättad ska beaktas.
Förvaltningarna anser att det tydligare borde framgå att även vårdgivaren, som en del
i planeringsansvaret, har ett ansvar att initiera en individuell plan när så är behövligt.
Särskilt om förslagen gällande nationella taxevårdgivare
Förvaltningarna vill särskilt framhålla att scenariot med krav på inrättande av
vårdvalssystem upplevs som en administrativ pålaga som inte bedöms
proportionerlig i relation till dagens förekomst av utförare.
Särskilt om indelningen i öppen- och slutenvård
Förvaltningarna anser att dagens begrepp cementerar ett föråldrat synsätt och ser
behov av att skyndsamt modernisera begreppen för att stödja omställningen till god
och nära vård. Förvaltningarna har tagit del av utredningens bedömning att den
legala aspekten och regionernas organisering är två olika saker, inte desto mindre
riskerar bedömningen om att indelningen är fortsatt ändamålsenligt att ytterligare
cementera ett föråldrat synsätt.
Särskilt om bedömda konsekvenser lokalt
Förslaget om begreppsförändring av hemsjukvård, förtydligandet att begreppet
primärvård åsyftar en vårdnivå innefattande flera aktörer/verksamheter, liksom
utredningens förtydliganden gällande gränssnitt mellan vårdformer kommer att på
olika sätt att föra fram behov av att prata om gränssnitt/uppdrag lokalt.
Förvaltningarna ser också att det utifrån utredningens resonemang gällande
individuell plan finns behov av en genomlysning av hur Region Gotland idag tolkar
bestämmelserna gällande individuell plan. Denna dialog har initierats inom ramen för
Samstrukturen.
Ärendets behandling under mötet

Cecilia Berg, utvecklingsledare, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2020-06-11

Protokollsutdrag
SON § 89

Beslutsunderlag

Slutbetänkande God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19).
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-27
Skickas till
Emma Norrby, processledare HSF
Cecilia Berg, utvecklingsledare SOF
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Remiss - God och nära vård  En reform för ett hållbart hälsooch sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
Förslag till beslut

•
•

Socialnämnden godkänner förvaltningarnas förslag till remissvar angående
slutbetänkande God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19).
Socialnämnden stödjer förvaltningarnas arbete med att i samverkan ta fram en
gemensam lokal färdplan för omställningen.

Sammanfattning

Det finns ett stort behov av omställning av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.
Behoven som behöver tillgodoses av hälso- och sjukvård och omsorg har förändrats
och systemet svarar inte längre mot invånarnas behov. Denna skrivelse avser
remissvar för huvudbetänkandet av den nationella utredningen ”Samordnad
utveckling för god och nära vård”. Huvudbetänkande lämnar förslag som
tillsammans med tidigare betänkande syftar till att åstadkomma en sammanhängande,
modern och jämlik hälso- och sjukvård som utgår från individen och är
personcentrerad. Förslagen i huvudbetänkandet avser flera områden bland annat
stärkt samverkan på olika nivåer och tydligare ansvarsreglering gällande utbildning. I
betänkandet redovisas också bedömningar och förslag gällande nationella
taxevårdgivare och indelningen i öppen-/slutenvård samt att överenskommelserna
mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) under den återstående
omställningsperioden, 2021–2027, bör samla flera av de ekonomiska satsningar som
regleras i överenskommelser mellan regeringen och SKR i en övergripande
överenskommelse för omställningen till en God och nära vård.
Utredningen understryker att omställningen till en god och nära vård innebär en
samordnad utveckling mot ett gemensamt mål och är en betydande utmaning.
Arbetet är en långsiktig stegvis process som kommer att kräva stor uthållighet från
alla inblandade. För att lyckas behövs beslut på alla politiska nivåer, och en bred
politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig över flera
mandatperioder. Detta gäller såväl på kommunal som på regional och nationell nivå.
Krav kommer också att ställas på uthållighet på flera nivåer: både politiskt och
tjänstemannanivå. Utredningen belyser också behovet av ett tydligare offentligt
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samtal om vad vi kan och ska göra inom den ändliga resurs som den allmänna hälsooch sjukvården har till sitt förfogande. Det behöver bli tydligare för invånarna på
vilka grunder man prioriterar begränsade resurser.
Bakgrund

Det finns ett stort behov av omställning av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.
Dagens system har sina rötter i en tid när de vanligaste åkommorna var
infektionssjukdomar och olycksfall, så ser det inte längre ut. Fler människor lever
längre, vilket i sig ökar risken för att drabbas av åkommor som är vanliga bland äldre,
fler lever också länge med kroniska sjukdomar. Behoven som behöver tillgodoses av
hälso- och sjukvård och omsorg har därmed förändrats och systemet svarar inte
längre mot invånarnas behov. Tyvärr så pekar utvecklingen i flera fall åt fel håll; våra
levnadsvanor är alltför ohälsosamma vilket ökar risken för att drabbas av sjukdomar.
Samma utveckling ses gällande psykisk ohälsa där förekomsten ökar. Utöver detta så
skiljer sig hälsan mellan olika grupper i samhället allt mer. Skälen för omställningen är
därmed flera. Åtgärderna som görs måste syfta till bibehållen eller ökad kvalitet, ökad
jämlikhet och bättre resursanvändning.
2016 tillsatte regeringen en nationell utredare, Göran Stiernstedt. I utredningen
”Effektiv vård” presenterades en genomlysning av det svenska hälso- och
sjukvårdssystemet sett ur ett nationellt och internationellt sammanhang.
Internationella jämförelser bekräftar att Sverige har goda medicinska resultat och god
medicinsk kvalitet. Jämförelsen visar dock också att svensk hälso- och sjukvård har
sämre resultat avseende kvalitet i form av kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet.
Samtidigt är just kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet särskilt viktigt för de
åkommor som är vanliga idag. Delaktighet tenderar att ibland omnämnas som en
”trivselfaktor” men är i själva verket helt avgörande för de resultat som uppnås. Att
individen har insikt i sin situation och hur hen kan påverka den är helt avgörande
både för att förändra levnadsvanor och för att på bästa sätt hantera sin sjukdom.
Den aktör som både internationellt och nationellt bedöms ha bäst förutsättningar att
möta behoven genom att arbeta nära tillsammans med invånarna, i bred dialog med
berörda aktörer, och över tid är primärvården. Med primärvård avses en vårdnivå
motsvarande engelskans ”primary care” och innefattar flera verksamheter exempelvis
verksamhet som bedrivs på vårdcentraler, av hemsjukvården, vid särskilt boende och
av elevhälsan. Primärvården ska vara navet. För att det hälsofrämjande arbetet
verkligen ska ge effekt är det dessutom avgörande att fler aktörer involveras och att
alla hjälps åt.
Regeringen tillsatte 2017 en ny utredare, Anna Nergårdh. Utredningen heter
”Samordnad utveckling för god och nära vård” (SOU 2017:01) och fick i uppdrag att
med utgångspunkt från förslagen i ”Effektiv vård” stödja regioner, berörda
myndigheter och organisationer i arbetet att samordnat utveckla en modern, jämlik,
tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård, med fokus på den primära vården.
Utredaren har förutom föreliggande slutbetänkande lämnat tre tidigare
delbetänkanden. Utifrån förslagen i det första delbetänkandet fattade riksdagen 2018
beslut om styrande principer inom hälso- och sjukvård och förstärkt vårdgaranti,
dessa trädde ikraft 2019. Utifrån förslagen i delbetänkande två fattade regeringen i
april 2020 beslut om ett nationellt grunduppdrag för primärvård och lättnader i
journalsigneringskrav, riksdagen ska behandla dessa under hösten 2020,
ikraftträdande planeras 1 juli 2021. Regeringen har aviserat att man avser att
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återkomma under året med förändringar avseende fast läkarkontakt och fast
vårdkontakt men vill hantera detta samlat med förslagen i föreliggande betänkande.
Vidare har en gemensam nationell färdplan respektive målbild har tagits fram:
”Målet är att patienten får en god, nära och samordnad vård och
omsorg som stärker hälsan. Målet är också att patienten är delaktig
utifrån sina förutsättningar och preferenser. Primärvården är navet i
vården och omsorgen och samspelar både med annan specialistvård på
och utanför sjukhusen, med övrig kommunal hälso- och sjukvård och
med socialtjänsten.”
Utredaren har i och med slutbetänkandet avslutat sitt grunduppdrag men arbetar
vidare med tilläggsuppdraget att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form
av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk
ohälsa i syfte att bl.a. förebygga svårare ohälsa och sjukskrivning. Detta ska redovisas
i januari 2021.
Utredaren menar att ett tioårsperspektiv är nödvändigt för den stora omställning som
beskrivs och betonar att omställningen kommer att innebära puckelkostnader.
Utredaren betonar också vikten av att lösningar utgår från den lokala kontexten.
Förutsättningarna skiljer sig kraftigt åt i landet vilket behöver synas i vilka lösningar
som görs. Oavsett lösning är viktiga utgångspunkter:
 Personcentrerat
 Stärka hälsan
 Nära – i form av ett sätt att tänka/förhållningssätt
 Att närstående och anhöriga tänks in
Utredaren pekar på att en bättre integration av hälso- och sjukvårdssystemets olika
delar och en förstärkning av primärvården är nödvändig. Det handlar om en
omställning för hela det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, vilket har både
kommun och region som huvudman, och rör alla som på olika sätt verkar i hälsooch sjukvården.

Ärendebeskrivning

Huvudbetänkande lämnar förslag som tillsammans med tidigare betänkande syftar till
att åstadkomma en sammanhängande, modern och jämlik hälso- och sjukvård som
utgår från individen och är personcentrerad. Målet är en hälso- och sjukvård som
lever upp till innehållet som det är skrivet i Hälso- och sjukvårdslagen där utredaren
understryker att särskilt beakta det förebyggande perspektivet genom att i hög grad
bidra till att främja hälsa i befolkningen. ”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa
och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors
lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälsooch sjukvård ska ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga
ohälsa.” (HSL kap. 3 § 1).
Primärvården ska utgöra navet i hälso- och sjukvården. Primärvård i lagstiftarens
mening är en vårdnivå, den första, som ska tillgodose befolkningens basala behov av
hälso- och sjukvård.
Förändringarna som utredningen föreslår ska ses över en tioårsperiod och innebär
förändringar i olika steg. Framgångsfaktorer för omställningen är personcentrering
och involvering av invånare och patienter. Utredaren understryker vikten av att
utvecklingen på olika sätt kommuniceras såväl till medborgare samt sker genom en
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aktiv dialog med medarbetare. För att få med sig medarbetarna i förändringen är
involvering avgörande och för att lyckas krävs mer utvecklade former för dialog och
att mötas och skapa tillitsfulla relationer mellan ledning och medarbetare där man
kan jobba interaktivt och gemensamt utveckla nya lösningar.
För att klara omställningen till god och nära vård behöver frågan ”vad är viktigt för
dig, som patient och närstående?” ställas oftare. För att skapa en modern vård som
möter dagens behov och förväntningar behöver vi lära av patienter och deras
närstående och låta deras behov, preferenser och resurser vara en utgångspunkt i
utformningen och utvecklingen av hälso- och sjukvården.
En ändamålsenlig kompetensförsörjning, utbildning och fortbildning är en
förutsättning för att lyckas med omställningen och utredningen beskriver att
förutsättningar för fortbildning och forskning inom flera discipliner och professioner
än idag behöver finnas. Förändringar som huvudbetänkandet föreslår ställer krav på
såväl nationella som regionala beslut i alla län.
Förslagen föreslås generellt träda ikraft i januari 2023 för några av förslagen finns
annat datum för ikraftträdande (gällande patientkontakt och vårdgivare som verkar
på nationell taxa), detta framgår då särskilt i samband med det aktuella förslaget.

Samverkansstrukturer för hälso- och sjukvården
Slutbetänkandet lämnar ett antal förslag på hur samverkan mellan primärvården och
den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kan underlättas, hur
gränssnittet mellan dessa verksamheter bör se ut och att undersöka hur
förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för patienter och brukare i alla åldrar
med omfattande och komplexa vårdbehov kan förbättras samt se över lagstiftning
vad gäller vårdplaner.
Utredningen förslår att begreppet hemsjukvård i lagstiftningen bör ersättas med
hälso-och sjukvård i hemmet. Förslaget syftar till att tydliggöra att den hälso- och
sjukvård som utförs i hemmet är likställd med övrig hälso- och sjukvård med samma
kvalitetskrav, behov av adekvat resurssättning och kompetensbehov, som enbart
särskiljer sig genom att den utförs i hemmet. Förändringen av begreppet har i sig inte
någon direkt effekt på innehållet i den hälso- och sjukvård som utförs av kommuner i
hemmet, vilken även fortsatt avser primärvårdsnivå, men förändringen är en del i en
övergripande omställning där olika vårdnivåer och vårdformer förtydligas.
Utredningen tydliggör att den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för att
erbjuda utgör primärvård, men kommunalt anställd hälso- och sjukvårdspersonal kan
medverka i hälso- och sjukvård som regionen ansvarar för att erbjuda. Detta
tydliggörande syftar inte till att föra över något nytt ansvar till kommunerna vad
gäller hälso- och sjukvård utan till att skapa förutsättningar för personcentrerad vård
över huvudmannagränserna. Det avser också bidra till en långsiktigt hållbar
arbetsmiljö genom att förutsättningar för samverkan tydliggörs.
Utredningen bedömer att gällande rätt när det gäller samverkan i hälso- och
sjukvården är förhållandevis väl reglerad på makro-nivå (huvudmannanivå) och
mikro-nivå (individnivå), men till stora delar saknas på meso-nivå (utförarnivå).
Bestämmelser som träffar utförare, och därmed hur det övergripande uppdraget ska
utföras för att sedan bestämmelserna på mikro-nivå ska kunna tillämpas, är inte
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tillräckligt tydligt reglerat i dag. Med denna utgångspunkt lägger utredningen förslag
som syftar dels till att ytterligare stärka samverkan mellan huvudmännen och dels till
att förtydliga hur övergripande samverkansbestämmelser ska beaktas på utförarnivå.
Regioners och kommuners särskilda samverkansansvar med varandra vid planering
och utveckling av hälso-och sjukvården förtydligas i syfte att stärka samverkan mellan
huvudmännen. Kravet att region och kommun ska samverka vid planering och
utveckling av hälso- och sjukvården förtydligas genom att kommuner särskilt pekas
ut som samverkanspart i regionens planeringsansvar enligt HSL och att regioner
särskilt pekas ut i motsvarande bestämmelse för kommunernas planeringsansvar.
Bakgrunden är b l a det ökade antalet insatser i kommunal hälso- och sjukvård samt
att antal utförare på primärvårdsnivå också ökat vilket ställer krav på ökad
samverkan.
Regioner och kommuner ska för utformningen av hälso-och sjukvård på
primärvårdsnivå upprätta en övergripande gemensam plan. Förslaget syftar till att
genom en förstärkt samverkan säkerställa att patienten får en sammanhängande
hälso- och sjukvård oavsett huvudman. Avsikten är att säkerställa en gemensam
långsiktig strategisk planering för det gemensamma åtagandet primärvård. Planen kan
förslagsvis omfatta frågor såsom kompetensförsörjning, lokalfrågor och
utbudspunkter. Som ett gott exempel på samverkan kring utbudspunkter har
utredningen i olika muntliga sammanhang lyft fram trygghetspunkterna på Gotland.
Det ska i HSL regleras att där det bedrivs hälso-och sjukvårdsverksamhet ska det
finnas de förutsättningar för samverkan som behövs för att en god vård ska kunna
ges. På så sätt stärks kraven på samverkan även på utförarnivå. Bestämmelsen
kopplar till det befintliga kravet på vårdgivarens ledningssystem att genom processer
och rutiner säkerställa, inte bara hur samverkan ska bedrivas i den egna
verksamheten, utan också säkerställa att samverkan möjliggörs med andra
verksamheter. Genom att i HSL förtydliga att god vård kräver förutsättningar för
samverkan, på samma sätt som att den kräver den personal, de lokaler och den
utrustning som behövs, tydliggör vi kraven på ett hälso- och sjukvårdssystem som
hänger ihop, även på utförarnivå.
Utredningen lämnar ett antal förslag kring arbetet med individuell plan. Individuell
plan är en lagreglerad plan som regleras i HSL, SoL och PL. Utredningen vill också
förtydliga kring begreppet förvirring i olika verksamheter gällande begreppen
individuell plan och SIP. I förarbetena till de ursprungliga bestämmelserna om individuell plan användes ibland termen samordnad individuell plan, som förkortades
SIP. I bestämmelserna valde lagstiftaren i stället att använda just termen individuell
plan. Enligt socialstyrelsens termbank är samordnad individuell plan en synonym till
individuell plan enligt SoL och HSL. I vardagligt tal i verksamheterna används oftast
förkortningen, SIP.
Regleringen av individuell plan i HSL och SoL ska harmonieras med regleringen i
LUS så att den kommunala hälso-och sjukvården inte bara omfattas när den
individuella planen initieras vid utskrivning från sluten vård. I dagsläget inkluderas
den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården endast när planeringen initieras
vid utskrivning från sluten vård enligt LUS. Genom förslaget inkluderas även övriga
patienter med långa vårdprocesser där också många olika vårdgivare är involverade.
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Vidare förslår utredaren att patienter som inte får socialtjänst, men har behov av stöd
i samordningen i vårdprocesser som inbegriper flera olika vårdgivare omfattas av
möjligheten att få en individuell plan. Detta gäller oavsett vem som är huvudman.
Utredaren beskriver att förslagen innebär en höjd ambitionsnivå avseende hur många
individer som kan aktualiseras för individuell plan.
Genom dessa förslag säkerställs att alla de patienter med behov som innefattar
insatser från flera olika verksamheter eller enheter inom hälso- och sjukvård, eller
hälso- och sjukvård och socialtjänst, och som behöver stöd i samordningen får
möjlighet till en individuell plan.
I syfte att stärka patientens möjlighet till stöd föreslår utredningen också att det
regleras i HSL och SoL att den enskildes önskemål om att få en individuell plan
upprättad ska beaktas. På så sätt beaktas patientens behov av samordning och denna
denne ges möjlighet att vara aktiv i sin egen vård.
Ansvaret för att den individuella planen är aktuell och uppdaterad ska åligga den fasta
vårdkontakten. Utredningen skiljer på fast läkarkontakt och fast vårdkontakt där den
senare exempelvis kan vara fysioterapeut under en behandling, barnmorska under en
graviditet, sjuksköterska på särskilt boende etc. Vilken funktion som utses ska utgå
från patientens förutsättningar. Syftet med fast vårdkontakt är en person som kan
stärka patientens ställning genom att bistå och stödja patienten i kontakterna med
vård och hjälpa till att samordna vårdens insatser vilket är anledningen att ansvaret
faller på denna. Samordning kring patienten ska ske med utgångspunkt i planen för
att stärka trygghet, kontinuitet och säkerhet. En fast vårdkontakt kan behöva utses
och finnas inom alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård för att kunna
tillgodose behovet av individuell plan.
Utredningen föreslår att innehållskraven i den individuella planen kompletteras med
kravet att beskriva målet med insatserna utifrån den enskildes perspektiv med fördel
utifrån perspektiven kort respektive lång sikt. Syftet är att skapa samsyn mellan de
aktörer som är involverade i patientens individanpassade vårdprocess, men också för
att öka patientens möjlighet att samskapa genom att sätta målet med insatserna
utifrån den centrala frågan – vad är viktigt för dig? Planen ska ses som ett verktyg för
att insatser från olika aktörer ska stödja ett gemensamt mål, i motsats till ett schema
över insatser från olika aktörer.
För att tydliggöra det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget i hälso- och
sjukvården föreslår utredningen att den individuella planen, där relevant, bör omfatta
förebyggande och rehabiliterande insatser. Vi lever idag allt längre med kroniska
hälsoproblem är det fler som har behov av förebyggande och rehabiliterande insatser,
vilket gör det angeläget att synliggöra förebyggande och rehabiliterande insatser som
viktiga delar i patientens individanpassade vårdprocess. Det nya innehållskravet ska
vara likalydande i SoL, även i socialtjänsten är det förebyggande arbetet en central
del. Exempel på sådana insatser är ekonomisk hjälp, upplysningar, samtal och
rådgivning men också tidiga insatser och särskilt stöd till barn som uppvisar
problembeteenden, stöd till föräldrar som har svårt att klara sin föräldraroll eller återfallsprevention när det gäller brottslighet eller missbruks- och beroendeproblematik.
Utredaren föreslår att det i patientlagen ska regleras att varje patient ska ha möjlighet
till ett s.k. patientkontrakt som på ett sammanhållet sätt presenterar patientens
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individuella plan med de aktiviteter och insatser som är planerade. Det ska också i
patientkontraktet framgå vem/vilka som utgör patientens fasta vårdkontakt(er).
Patientkontraktet är inte en ny typ av plan utan en kombination av patientens
individuella plan enligt HSL, som innehåller de aktiviteter och insatser som är
planerade för den enskilde, i kombination med information om vem/vilka som utgör
patientens fasta vårdkontakt(er), vilken presenteras på ett sammanhållet sätt för
patienten. Detta underlättar för att göra det begripligt för patienten vad som är
planerat, vem som kommer hjälpa till med samordningen och vem man kan kontakta
vid frågor.
Regleringarna om patientkontrakt föreslås träda i kraft 1 januari 2024.

Utbildning och forskning
Utredaren menar att kompetenta medarbetare är förutsättning för en fungerande och
god hälso- och sjukvård inom alla dess delar. När svensk hälso- och sjukvård
genomgår en omställning, mångfalden av aktörer ökar och vård i allt större
utsträckning ges på annan plats än på sjukhus, behöver utbildningen av hälso- och
sjukvårdens medarbetare anpassas.
Den del av utbildningen som förslagen i slutbetänkandet adresserar är den
verksamhetsförlagda utbildningen. Denna del av hälso- och sjukvårdsutbildningar
behöver överensstämma med de arbetsförhållanden som de blivande medarbetarna
senare kommer att arbeta under. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan inte
längre vara koncentrerad till sjukhusen, utan behöver förläggas till alla delar av hälsooch sjukvården. Utredaren beskriver att en stor del av de kliniska
utbildningsplatserna finns inom regionens verksamhetsområden. En naturlig orsak
till det kan möjligen vara att regionerna tidigare, i stället för som i dag staten, var
huvudman för flera av vårdhögskoleutbildningarna. Det innebär att platser hos
kommunala och privata vårdgivare inte är lika vanliga. Idag saknas också reglering i
lag avseende regioners och kommuners ansvar att medverka till att VFU kan ske i
den hälso- och sjukvård de ansvarar för.
I syfte att synliggöra utbildningens betydelse för kompetensförsörjning och för att
möjliggöra att fler aktörer i hälso-och sjukvården medverkar i utbildningen införs en
ny bestämmelse i HSL. Det uppdrag som redan tidigare åvilar regioner och
kommuner att tillse att behovet av platser för verksamhetsförlagd utbildning
tillgodoses ska tydliggöras i lag och den nya bestämmelsen i HSL ska anges att
regioner och kommuner ska säkerställa att utbildning sker i den hälso-och sjukvård
de ansvarar för. Detta ställer krav på regioner och kommuner att utifrån rådande
behov av utbildningsplatser, vid planeringen av hälso- och sjukvården, i sin tur ställa
erforderliga krav på vårdgivare att tillhandahålla utbildningsplatser i verksamheterna.
Bestämmelsen innebär inte att regioner och kommuner måste tillse att varje enskild
vårdgivare tillhandahåller sådana platser men att man ur ett regionalt eller kommunalt
helhetsperspektiv ska säkerställa att behovet av utbildning tillgodoses.
Regleringen av primärvårdens grunduppdrag utifrån förslagen i delbetänkande två är
en del av den en föreslagna primärvårdsreformen. Redan när nu nämnda förslag
lämnades gjordes bedömningen att det i uppdraget också bör ingå att medverka till
utbildning av studenter och yrkesverksamma inom de professioner som förekommer
i primärvården. Något förslag i denna del kunde dock inte lämnas då, mot bakgrund
av att regioners och kommuners ansvar för utbildning inte fanns reglerat i HSL.
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En förutsättning för att uppnå god bemanning och kompetensförsörjning är att
blivande medarbetare får kunskap och förståelse för primärvårdens uppdrag och
verksamhet. VFU är central för att utveckla denna kunskap och förståelse och det
krävs att utbildningen också förläggs till primärvården. Primärvårdens vårdgivare, i
såväl regioner som kommuner, behöver upplåta utbildningsplatser åt studerande
inom professioner som förekommer i primärvården. Utredaren gör därför
bedömningen att det ska ingå i primärvårdens grunduppdrag att medverka till
utbildning av de professioner som förekommer i primärvården.

Verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarersättning och lagen om
ersättning för fysioterapi
I slutbetänkandet framgår att det finns en kritik från samtliga ingående aktörer i det
befintliga systemet. Utredaren konstaterar att dagens parallella system inte står i
samklang med ett modernt hälso- och sjukvårdssystem samt att det finns en
tillitsbrist mellan berörda parter. Utredaren ger två förslag på alternativa vägar.
Det ena förslaget innebär att det blir obligatoriskt för regioner att inrätta
valfrihetssystem inom psykiatri respektive fysioterapi. Att just dessa områden föreslås
baseras på en genomlysning av behovet av vård på området och utifrån i vilken
utsträckning aktörer i befintligt system verkar inom vårdområdet i fråga.
Omfattningen av valfrihetssystemet ska avgöras av regionen utifrån det egna
planeringsansvaret. Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2028.
Det andra förslaget innebär ett kompletterande sätt för privata aktörer att med
offentlig finansiering bedriva vård i glesbygd och möjliggör för vissa regioner att,
som ett alternativ till ett upphandlingsförfarande eller ett vårdvalsförfarande göra
inköp av hälso- och sjukvårdstjänster i glesbygdsområden. Syftet är att skapa
långsiktighet och förutsättningar för mindre vårdetableringar i geografiska områden
där tillgången till vård är mindre. Lagen kan tillämpas av den region som har ett eller
flera områden som kan betecknas som glesbygd inom sitt geografiska ansvarsområde.
Utredaren definierar även vad som avses med glesbygd. Modellen för ersättning till
vårdgivarna föreslås vara nationellt utformad och fastställd av en statlig myndighet
samt att den endast kan tillämpas avseende vissa angivna professioner i upp till sju år.
För att skapa incitament för regionerna att tillämpa den nya lagen föreslås statlig
delfinansiering. Man poängterar dock att ersättningsnivåerna kommer vara utformade
så de inte bara innefatta kostnaden för läkaren eller fysioterapeuten utan också övriga
kostnader som tillkommer med att bedriva en verksamhet. Det kommer därför i
många fall vara dyrare för regionen att ansluta en individ via glesbygdstaxan än att
anställa någon, även om staten betalar hälften. Lagen föreslås träda i kraft 1 januari
2023.
Utredningens första föreslagna scenario med obligatoriska valfrihetssystem inom
psykiatri och fysioterapi innebär att en större mängd av de aktörer som i dag är
verksamma skulle kunna fortsätta bedriva verksamhet och att nya företagare skulle
kunna bedriva verksamhet på samma platser. Scenariot innebär dock ett mycket stort
intrång i det kommunala självstyret. Det andra scenariot som utredningen föreslår tar
tillvara på möjligheten till småskaligt företagande och integrerar aktörerna på
systemnivå, dock möjliggör det inte för lika många att fortsätta sin verksamhet.
Scenariot är ett mindre omfattande intrång i det kommunala självstyret och har inte
lika stora osäkerhetsfaktorer för huvudmännen som införandet av obligatoriska
valfrihetssystem.
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För att möjliggöra planering för vårdgivare som idag verkar på den nationella taxan
föreslås övergångsbestämmelser till 1 juli 2028

En ändamålsenlig struktur för styrning av hälso- och sjukvården
Som en del av utredningens direktiv ingår att analysera om vårdens uppdelning i
öppen vård och sluten vård fortfarande är ändamålsenlig. Dagens indelning utgår
från en definition som fokuserar på slutenvård och där öppenvård istället definieras
negativt dvs det som inte är slutenvård. Detta för att inte riskera att någon hälso- och
sjukvård ”ramlar mellan stolarna”. Utredningen menar att det råder enighet om att
nuvarande struktur och vårdformsindelning utgör en bidragande orsak till
ineffektivitet i hälso- och sjukvårdssystemet. Utredningen menar att begreppen
öppen och sluten vård av lagtekniska skäl inte kan tas bort utan att ersättas med
annan reglering, då uppdelningen också fyller en funktion inom andra rättsliga
regleringar än hälso- och sjukvårdslagstiftningen.
Utredningen konstaterar att båda vårdformerna finns på specialiserad och
högspecialiserad nivå medans det på primärvårdsnivå endast finns öppenvård, i vissa
delar av landet dock i form av dygnet-runt-vård. Utredningen slår fast att gränssnitten
mellan vårdformerna idag är otydliga vilket medför olika tillämpning. Utredningen
gör därför bedömningen att de beskrivningssystem som i dag används inte är
ändamålsenliga för styrningen och uppföljningen av dagens och framtidens hälsooch sjukvård.
Sammantaget menar utredningen att det är ett alltför stort steg att i nuläget ändra
nuvarande definitioner och att det istället bör utredas på vilket sätt de
beskrivningssystem som används inom hälso- och sjukvården behöver förändras för
att underlätta och stimulera en överföring av mer vård till öppna vårdformer, och
möjliggöra att vård kan ges och adekvat beskrivas på lägsta effektiva
omhändertagandenivå. Det bedöms vidare finnas ett behov av att utreda om den
hälso- och sjukvård som ges med kommunen som huvudman i dag omfattas
tillräckligt, och om inte i vilken utsträckning den framöver bör omfattas, av vårdens
beskrivningssystem för att säkerställa samma goda kvalitet och relevanta
uppföljningsmöjligheter i all hälso- och sjukvård oavsett huvudman. Utredningen
menar att Socialstyrelsen därför bör ges i uppdrag att genomföra en sådan utredning
samt, utifrån dess resultat, vid behov vidare uppdras göra en översyn av begrepp,
termer och klassifikationer i avsikt att tillhandahålla en ändamålsenlig
informationsstruktur
Vidare är det utredningens uppfattning att även om en sådan översyn genomförs så
bör på sikt definitionen av sluten vård moderniseras till namn och innehåll.
Utredningens utgångspunkt är att öppen vård alltid ska vara förstahandsalternativet.
Vården i framtiden bedöms i allt mindre utsträckning vara beroende av intagning på
en fysisk plats där vården utförs. I stället bör system fokusera mer på innehållet i de
hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls patienten, oavsett den fysiska platsen.
Utredningen presenterar hur en alternativ utformning skulle kunna se ut benämnd
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Förutsättningar
Utredningen understryker att omställningen till en god och nära vård innebär en
samordnad utveckling mot ett gemensamt mål och är en betydande utmaning.
Arbetet är en långsiktig stegvis process som kommer att kräva stor uthållighet från
alla inblandade. För att lyckas behövs beslut på alla politiska nivåer, och en bred
politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig över flera
mandatperioder. Detta gäller såväl på kommunal som på regional och nationell nivå.
Krav kommer också att ställas på uthållighet på flera nivåer: både politiskt och
tjänstemannanivå.
Det kommer dessutom krävas ett långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete i alla
delar av systemet. I de enskilda vårdverksamheterna, i utbildningsystemen, i
forskningen, i tillsynen osv.
Nästa steg i omställningen på nationell nivå är den primärvårdsreform som
aviserades i Januariavtalet. Regeringen fattade i april beslut om en lagrådsremiss där
bland annat primärvårdens grunduppdrag ska fastställas i HSL, beslut väntas av
riksdagen under hösten 2020.
Därefter kommer kompletterande steg behöva tas, såsom beslut baserade dels på
förslagen i slutbetänkandendet och det avslutande betänkande. Även förslag från
relaterade utredningar såsom t.ex. slutbetänkandet Digifysiskt vårdval (SOU
2019:42), slutbetänkandet Starkare kommuner – med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8), betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst
(SOU 2020:14), utredningen Framtidens Social-tjänst (S 2017:03), Utredningen om
översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälsooch sjukvårdsverk-samhet (S 2019:01), Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S
2019:02), Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investerings-projekt i
framtidens hälso- och sjukvård (S 2019:03) och Utredningen om en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga (S 2019:05) kan komma utföra viktiga
pusselbitar i omställningsarbetet.
Genom överenskommelse mellan regeringen och SKR om god och nära vård 2020
lyfts SKR:s centrala roll vad gäller att ge stöd till regioner och kommuner i
omställningen till god och nära vård.
I överenskommelsen fastslås även att regeringen och SKR under 2020 tillsammans
ska utveckla formerna för en långsiktig strategisk samverkan mellan stat, regioner och
kommuner för utvecklingen av den nära vården. Den strategiska samverkan ska bl.a.
säkra förvaltningen av målbilden och uppföljningen av omställningen.
Utredningen belyser behovet av ett tydligare offentligt samtal om vad vi kan och ska
göra inom den ändliga resurs som den allmänna hälso- och sjukvården har till sitt
förfogande. Det behöver bli tydligare för invånarna på vilka grunder man prioriterar
begränsade resurser. Det behöver också vara enklare för medborgare att förstå för att
kunna göra rätt. Att arbeta med kommunikationsstrategier för såväl invånare som
medarbetare kan vara ett sätt att informera om förändringar och för att skapa
förutsättningar för aktörer att vara delaktig i omställningen.
Utredaren lyfter att man från SKR har framfört synpunkter dels till regeringskansliet
men också till utredningen att om regioner och kommuner ska kunna driva
omställningen till nära vård gemensamt krävs det att staten säkerställer att det stöd
som ges kan nyttjas på ett sätt som främjar det gemensamma arbetet. Dagens
uppdelning genom den statliga budgeten bidrar enligt SKR till en cementering av
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befintliga strukturer, och stödjer inte den samsyn och samverkan som måste till för
att säkra omställningen.
Utredningen föreslår att staten under den återstående omställningsperioden, 2021–
2027, bör samla flera av de ekonomiska satsningar som regleras i överenskommelser
mellan regeringen och SKR i en övergripande överenskommelse för omställningen
till en God och nära vård. Överenskommelsen bör bestå av två delar. En del med ett
övergripande omställningsbidrag som fördelas till regioner och kommuner efter
fördelningsnyckel och vars storlek ligger fast under överenskommelsens tid. Som
fördelningsnyckel föreslås befolkningsstorlek.
En del där de övergripande ingående områdena slås fast från start, men där inriktning
och storlek under de olika områdena kan variera från år till år och mellan olika
huvudmän, utifrån behov.

Uppdraget om lättare psykisk ohälsa
Utredningen fick under 2019 ett tilläggsdirektiv till utredningen gällande lättare
psykisk ohälsa. Uppdraget är att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form
av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk
ohälsa i syfte att bl.a. förebygga svårare ohälsa och sjukskrivning. Utredningen ska
också vid behov lämna förslag på hur detta kan genomföras på ett effektivt sätt.
Utredningstiden för detta uppdrag är förlängt till januari 2021.
Idag finns ingen enhetlig definition av begreppet psykisk ohälsa. Nedsatt psykiskt
välbefinnande kan indikera lättare besvär av psykisk ohälsa. Folkhälsomyndigheten
genomför vartannat år den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor och i
resultatet från denna sågs en ökning av andel personer i befolkningen som anger att
man har ett nedsatt psykiskt välbefinnande mellan åren 20I6 och 2018. Nedsatt
psykiskt välbefinnande är vanligast bland unga, och i synnerhet bland unga kvinnor.
Även i denna målgrupp sågs en ökning mellan åren 2016 och 2018. Samtidigt är det
känt att många äldre lider av ensamhet och ett minskat socialt sammanhang. En
rapport från Socialstyrelsen visar att psykisk ohälsa är vanligare hos äldre kvinnor och
män som är över 65 år än hos yngre personer. Det har också uppmärksammats att
äldre i vissa fall enbart behandlas med hjälp av läkemedel trots att de kan ha behov av
andra insatser. Liknande problematik har rapporterats även i andra grupper.
I utredningens direktiv lyfts också att det idag finns ytterligare grupper med stora
behov som inte alltid uppmärksammas i tillräcklig hög grad vad gäller bristande
psykiskt välbefinnandet. Detta är personer med funktionsnedsättning, personer med
riskbruk, liksom personer som vårdar eller stöder en närstående.
I uppdraget understryks vikten av att primärvården samverkar med socialtjänsten vid
behov vad gäller psykiskt välbefinnande, för att kunna beakta personens hela
livssituation, och hitta bakomliggande orsaker till psykisk ohälsa såsom våld i nära
relationer och ekonomisk utsatthet.
Det konstateras att hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med psykisk ohälsa av
olika slag, från psykiatrisk diagnos till nedsatt psykiskt välbefinnande, idag ges såväl
inom regionernas och kommunernas primärvård, som inom den specialiserade
vården.
Fokus för uppdraget är lättare psykisk ohälsa som inte kräver specialiserad vård. I
uppdraget ligger också att definiera begreppet lättare psykisk ohälsa. Bakgrunden till
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direktivet är det finns ett behov av att skyndsamt kunna erbjuda stöd till personer
med lättare psykisk ohälsa. Skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom den nära
vården skulle dels kunna ge förutsättningar för att förebygga svårare ohälsa och
sjukskrivningar, dels, genom att vård ges på adekvat plats i systemet utifrån
personens behov, bidra till att förbättra tillgängligheten till den specialiserade
psykiatrin för dem med behov av specialiserad vård.
Utredningen presenterar ett antal dialogfrågor genom vilka man vill bjuda in till
inspel från olika aktörer.
•

Saknas det i dag kunskap om hur man bäst tar hand om sig själv för att må så bra som
möjligt i livet? Om ja – var borde man få lära sig om det?

•

Saknas det i dag kunskap om hur man bör förstå tidiga tecken som kan leda till t.ex.
ångest, sömnproblem, depression eller suicidalitet? Och om hur man bör agera när man
själv eller någon närstående drabbas? Om ja – var bör man få veta mer om det?

•

Hur kan primärvården samverka bättre med civila samhället i frågor som rör psykiskt
välbefinnande? Finns goda exempel?

Uppdraget ska redovisas januari 2021.
Bedömning

Förvaltningarna bedömer sammantaget att förslagen och bedömningarna i
slutbetänkandet stöder omställningen till en god och nära vård och utgör viktiga steg
i denna riktning. Utredningens utgångspunkt att lösningar måste kunna utformas
utifrån den lokala kontexten är en avgörande framgångsfaktor då förutsättningarna i
hög grad skiljer sig åt i landet. Samtidigt innebär detta att förslagen till del kan
uppfattas som otillräckligt konkreta sett till den omfattande förändring arbetet syftar
till. Att omställningsarbetet även fortsatt understödjs på nationell nivå bedöms som
viktigt både för att säkerställa sammantagen uthållighet men också för att säkerställa
en jämlik utveckling i landet.
Slutbetänkandet pekar genom förslagen ut ett antal områden som centrala att lyckas
med i omställningsarbetet: fokus på hälsa och förebyggande insatser, samverkan på
olika nivåer och ökad delaktighet. Förvaltningarna står bakom denna bedömning och
ser att detta är centrala områden att utveckla även lokalt.
Flera perspektiv belyses i utredningen, förvaltningarna saknar dock genomgående
beaktande av LSS perspektivet. Särskilt tydligt blir detta gällande förslagen om
samordnad individuell plan.
Särskilt om att stärka hälsa
Förvaltningarna välkomnar att utredningen även i slutbetänkandet lyfter att fokus på
hur vi kan stärka hälsa, inte bara behandla sjukdom, är helt avgörande för att vi ska klara av
att möta framtidens hälsoutmaningar och vårdbehov i befolkningen. Utredningen

framhåller att hälso- och sjukvårdslagen uttrycker ansvar inte bara för sjukvård, utan
också befolkningens hälsa samtidigt som utredningen lyfter behovet av att involvera
och samverka med andra aktörer. Förvaltningarna delar utredningens bedömning och
ser behovet av en gemensam kraftsamling på Gotland.
Särskilt om vikten av finansiering
Utredningen betonar att omställningen inte är ett effektiveringsuppdrag vilket är
viktigt att betona, möjligheten till finansiering kommer inte desto mindre att vara
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avgörande. Att finansiering tillskjuts under omställningsperioden är oerhört viktigt.
Utredningen föreslår att detta sker genom att flera av de ekonomiska satsningar som
regleras i överenskommelser mellan regeringen och SKR samlas i en övergripande
överenskommelse för omställningen till en God och nära vård. Vidare föreslås att en
del av överenskommelsen bör vara fast över en längre tid. Förvaltningarna anser att
detta är rätt väg att gå och att det skulle förbättra de lokala planeringsförutsättningarna. Förvaltningarna ifrågasätter dock utredarens förslag att medel bör
fördelas utifrån befolkningsmängd med motiveringen att en systemomställning inte
per automatik kopplar till befolkningsantal. I sammanhanget är det viktigt att
påminna om skälen för omställning exempelvis åldrande befolkning är särskilt
gällande i områden som har ett mindre befolkningsunderlag. Därtill finns ofta
särskilda svårigheter i form av skalnackdelar. Förvaltningarna vill i sammanhanget
även framhålla risken att situationen med covid -19 och den kostnadsökning som
detta medfört kan komma att påverka omställningsarbetet negativt i form av behov
av kortsiktiga besparingar alternativt att undvika ytterligare kostnader.
Särskilt om informationsdelning
Förvaltningarna ser positivt på att utredningen lyfter vikten av att kunna dela
information genom en vårdprocess. För att förbättra förutsättningarna för samverkan
vill förvaltningarna särskilt lyfta behovet av skyndsam förändring i gällande
lagstiftning till syfte att underlätta möjligheten till informationsdelning.
Särskilt om förslagen kring individuell plan
Förvaltningarna ser positivt på förslagen som utredningen lägger, samtidigt blir det
viktigt att påminna om att utredningen uttryckligen beskriver att förslagen innebär en
höjd ambitionsnivå avseende hur många individer som kan aktualiseras för
individuell plan. Uppdelningen i fast läkarkontakt respektive fast vårdkontakt som är
professionsneutral och utgår från individens behov bedöms positiv. Likaså är det
positivt att individens önskemål att få en individuell plan upprättad ska beaktas.
Förvaltningarna anser att det tydligare borde framgå att även vårdgivaren, som en del
i planeringsansvaret, har ett ansvar att initiera en individuell plan när så är behövligt.
Särskilt om förslagen gällande nationella taxevårdgivare
Förvaltningarna vill särskilt framhålla att scenariot med krav på inrättande av
vårdvalssystem upplevs som en administrativ pålaga som inte bedöms
proportionerlig i relation till dagens förekomst av utförare.
Särskilt om indelningen i öppen- och slutenvård
Förvaltningarna anser att dagens begrepp cementerar ett föråldrat synsätt och ser
behov av att skyndsamt modernisera begreppen för att stödja omställningen till god
och nära vård. Förvaltningarna har tagit del av utredningens bedömning att den
legala aspekten och regionernas organisering är två olika saker, inte desto mindre
riskerar bedömningen om att indelningen är fortsatt ändamålsenligt att ytterligare
cementera ett föråldrat synsätt.
Särskilt om bedömda konsekvenser lokalt
Förslaget om begreppsförändring av hemsjukvård, förtydligandet att begreppet
primärvård åsyftar en vårdnivå innefattande flera aktörer/verksamheter, liksom
utredningens förtydliganden gällande gränssnitt mellan vårdformer kommer att på
olika sätt att föra fram behov av att prata om gränssnitt/uppdrag lokalt.
Förvaltningarna ser också att det utifrån utredningens resonemang gällande
individuell plan finns behov av en genomlysning av hur Region Gotland idag tolkar
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2020/182

bestämmelserna gällande individuell plan. Denna dialog har initierats inom ramen för
Samstrukturen.
Beslutsunderlag

Slutbetänkande God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19).
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-27
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen

Marie Loob, Hälso- och sjukvårdsdirektör
Marica Gardell, Socialdirektör
Skickas till
Emma Norrby, processledare HSF
Cecilia Berg, utvecklingsledare SOF
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Remiss. God och nära vård — En reform för
ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
(SOU 2020:19)

RS 2020/747

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen godkänner förslaget till remissvar avseende betänkande God och
nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19).

Hälso- och sjukvårdssystemet behöver omstruktureras och det finns flera skäl till det.
I takt med att livslängden ökar, ökar också andelen äldre i befolkningen. En
konsekvens av detta är att fler personer drabbas av åkommor som är vanliga bland
äldre, det är också fler som lever med kroniska sjukdomar. Även åkommor som kan
relateras till ohälsosamma levnadsvanor blir vanligare. Därtill ökar förekomsten av
psykisk ohälsa. Sammantaget bidrar detta till större efterfrågan på vård och omsorg,
en efterfrågan som dagens system har svårt att tillgodose. Samtidigt har hälso- och
sjukvården och övrig välfärd svårt att rekrytera och prognoser tyder på att det framåt
kommer att vara brist på arbetskraft.
Betänkandet, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19), är det fjärde inom ramen för utredningen Samordnad
utveckling för en god och nära vård. Utredningen har haft i uppdrag att lägga fram
förslag som möjliggör omställning till en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv
hälso- och sjukvård som förmår att möta framtidens utmaningar. Utredningen har
haft ett särskilt fokus på primärvårdens uppdrag och funktion.
I det aktuella betänkandet presenteras förslag som syftar till att förbättra samverkan
på flera nivåer, stärka individens möjlighet att vara delaktig och samskapande i sin
egen vård och tydliggöra vikten av och ansvaret för forskning, utveckling och
utbildning. I betänkandet redovisas också bedömningar och förslag gällande
nationella taxevårdgivare och indelningen i öppen vård och sluten vård. Under den
återstående omställningsperioden, 2021î2027, föreslås att flera av de ekonomiska
satsningar som regleras i överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner
och regioner (SKR) samlas i en övergripande överenskommelse för omställningen till
en god och nära vård.
Utredningen understryker att omställningen till en god och nära vård är en långsiktig,
stegvis process som kommer att kräva samordning och stor uthållighet från alla
inblandade. För att lyckas behövs en bred politisk förankring och beslut på alla
forts
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politiska nivåer som gör att beslut och inriktning står sig över flera mandatperioder.
Detta gäller på såväl kommunal som regional och nationell nivå. Utredningen belyser
också behovet av ett tydligare offentligt samtal om vad som kan och ska göras inom
den ändliga resurs som den allmänna hälso- och sjukvården har till sitt förfogande.
Det behöver bli mer begripligt för invånarna på vilka grunder prioritering av
begränsade resurser görs.
Betänkandet är nu ute på remiss och Region Gotland ges möjlighet att respondera på
utredningens förslag. Hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har bearbetat
remissen och lämnat synpunkter till regionstyrelseförvaltningen som fått i uppdrag
att sammanställa och till utredningen leverera regionens samlade bedömning i form
av ett remissvar. Bifogat denna skrivelse finns förslag till remissvar.
Regionstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är att förslagen i aktuellt
betänkande stödjer omställningen till en god och nära vård. I huvudsak står
regionstyrelseförvaltningen bakom framlagda förslag, men några förslag önskar
förvaltningen kommentera varför förslag till remissvar har formulerats.
I efterföljande text ges en summarisk beskrivning av regionstyrelseförvaltningens
synpunkter, mer uttömmande beskrivning av förvaltningens bedömning finns i
föreslaget remissvar.
En utgångspunkt är att lösningar måste kunna utformas utifrån den lokala kontexten,
eftersom förutsättningarna ser olika ut i landet. Samtidigt ser förvaltningen att det
kan krävas mer konkretisering och tydlighet från nationella nivån för att åstadkomma
den omfattande kulturförändring som utredningen syftar till.
På längre sikt kan utredningens förslag bidra till ett effektivare resursutnyttjande, men
för att genomföra större förändringar av hälso- och sjukvården ses möjligheten till
finansieringsstöd som väsentlig. Utredningen föreslår att finansieringsstöd sker
genom att flera av de ekonomiska satsningar som regleras i överenskommelser
mellan regeringen och SKR samlas i en övergripande överenskommelse för
omställningen till en god och nära vård. Vidare föreslås att en del av överenskommelsen bör vara fast över en längre tid. Detta välkomnar regionstyrelseförvaltningen. Förvaltningen ifrågasätter dock utredarens förslag att medel bör
fördelas utifrån befolkningsmängd, detta med motiveringen att kostnaden för en
systemomställning inte per automatik kan kopplas till befolkningens storlek. Hänsyn
bör också tas till exempelvis andelen äldre i befolkningen. Införskaffande av
ändamålsenliga systemstöd är ett annat exempel där kostnaden kan bli relativt sett
forts
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högre för en mindre region. Regionstyrelseförvaltningen vill i sammanhanget även
framhålla risken för att pågående pandemi och den kostnadsökning som covid-19
medför kan föranleda kortsiktiga besparingar eller undvikande av ytterligare
kostnader, något som skulle kunna påverka det fortsatta omställningsarbetet negativt.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på att utredningen lyfter vikten av funktionell
informationsdelning, det vill säga att information ska följa individen genom en
vårdprocess. För att ge förutsättningar för samverkan vill regionstyrelseförvaltningen
särskilt lyfta behovet av skyndsam förändring i gällande lagstiftning i syfte att
möjliggöra informationsdelning mellan vård och omsorg. När individer får parallella
eller seriella insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten är informationsutbytet väsentligt, men informationsutbyte är också en förutsättning för effektiv
samverkan och välfungerande integrerade verksamheter (verksamheter som drivs
gemensamt av hälso- och sjukvård och socialtjänst, till exempel MiniMaria, socialpsykiatriskt team och första linjen för barn och unga). I kontrast till utredningen
anser regionstyrelseförvaltningen att befintliga IT-system inte är fullt ut anpassade till
att kunna upprätta individuella planer. Att kunna visa ett patientkontrakt, med
upprättade individuella planer, i ett framtida digitalt verktyg, bedöms medföra stora
utvecklingskostnader. Även införande av ny nationell lösning kommer att innebära
merarbete och kostnader.
Förslagen om individuell plan välkomnar regionstyrelseförvaltningen, men för att
förslagen ska få full effekt efterfrågar förvaltningen fortsatt stöd i tolkningen och
vägledande exempel på hur mer komplexa situationer kan hanteras på utförarnivå.
Förslagen innebär en ambitionshöjning då fler individer kan komma att omfattas.
För att åstadkomma den omstrukturering som utredningen förespråkar kommer det
att krävas en regional kraftsamling. Kulturförändring förutsätter att strukturer,
värderingar och beteenden förändras. Även ersättningsmodeller kan behöva
modifieras för att understödja förflyttningen. Andra områden som betänkandet lyfter
som centrala är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, samverkan på
olika nivåer och ökad involvering av såväl patienter som närstående och medarbetare.
Det här är områden som kan behöva utvecklas inom regionen. Betänkandet betonar
forskningens och kompetensutvecklingens roll i omställningen. Som ett gott exempel
lyfts den arbetstidsmodell som testas på vårdcentralerna Wisby söder och Visby norr,
vilken kan bidra till en attraktiv arbetsmiljö som stimulerar kompetensutveckling och
utvecklingsarbete.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-06-16, § 70
Socialnämnden 2020-06-11, § 89
Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-06
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Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Remiss. Handlingsplan för grön infrastruktur i Gotlands län.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna bifogat förslag till yttrande.

Sammanfattning

Regeringen gav 2015 alla länsstyrelser i uppdrag att lägga grunden för ett
sektorsövergripande arbete för en grön infrastruktur genom att ta fram regionala
handlingsplaner. Handlingsplanerna kan användas som underlag när det gäller
planering, prövning och prioritering för landskapsplanering och hållbar förvaltning
av mark samt för fysisk planering och prövning. För Gotland har länsstyrelsen i detta
skede valt att koncentrera arbetet med grön infrastruktur till fyra olika fokusområden;
våtmark, alvarmark, barrskog och friluftsliv. För det fortsatta arbetet presenterar
planen insatsområden med förslag till åtgärder för fortsatt arbete med att bevara och
stärka grön infrastruktur i länet. Huvuddelen av det 30-tal åtgärder som presenteras i
handlingsplanen är av utredande och kunskapshöjande karaktär. Region Gotland står
för två åtgärder; framtagande av friluftslivskarta och grönplan, samt samverkar med
länsstyrelsen kring ytterligare en åtgärd om busshållplatser och tillgänglighet till
naturreservat.
Region Gotland anser att förslaget utgör ett viktigt första steg för att utveckla grön
infrastruktur och en helhetssyn på landskapet. Sverige har, liksom många andra
länder, ambitiösa mål för att hejda utarmningen av den biologiska mångfalden. En
medvetenhet och kunskap kring utformningen av en grön infrastruktur för samhället,
kan förbättra livsmiljön för boende på Gotland och samtidigt bidra till skyddet mot
förväntade effekter av de globala klimatförändringarna. Huvuddelen av den mark
som behandlas i handlingsplanen ägs av privata markägare och det fortsatta arbetet
med konkreta åtgärder måste därför genomföras i dialog med markägare och andra
intressenter. Region Gotlands inställning är att arbetet med att bygga upp kunskap
om och skapa en bra förvaltning av den gröna infrastrukturen måste bedrivas
långsiktigt. Här kan den regionala handlingsplanen vara ett viktigt hjälpmedel och
första steg i detta arbete.
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Ärendebeskrivning

Grön infrastruktur kan definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av
livsmiljöer och strukturer på land och i vatten som brukas och förvaltas på ett sätt så
att biologisk mångfald bevaras och så att för samhället viktiga ekosystemtjänster
främjas i hela landskapet. Liksom den ”grå infrastrukturen” som består av exempelvis
vägar, avloppsledningar och elnät, tillhandahåller den gröna infrastrukturen värden
och tjänster som är viktiga för samhällets funktionalitet.
Regeringen gav 2015 alla länsstyrelser i uppdrag att lägga grunden för ett
sektorsövergripande arbete för en grön infrastruktur genom att ta fram regionala
handlingsplaner. Inom ramen för uppdraget ligger att identifiera landskapets
biotoper, strukturer, element och naturområden i land eller vattenmiljön, och
redovisa lämpliga bevarandeinsatser som hänsyn, skydd, skötsel och
restaureringsinsatser. Handlingsplanerna kan användas som underlag när det gäller
planering, prövning och prioritering för landskapsplanering och hållbar förvaltning
av mark samt för fysisk planering och prövning.
För Gotland har länsstyrelsen i detta skede valt att koncentrera arbetet med grön
infrastruktur till fyra olika fokusområden; våtmark, alvarmark, barrskog och
friluftsliv. För det fortsatta arbetet presenterar planen insatsområden med förslag till
åtgärder för fortsatt arbete med att bevara och stärka grön infrastruktur i länet. Inom
varje fokusområde redovisas ett antal föreslagna åtgärder och en eller flera ansvarig/a
aktör/er. Huvuddelen av det 30-tal åtgärder som presenteras i handlingsplanen är av
utredande och kunskapshöjande karaktär. Region Gotland står för två åtgärder;
framtagande av friluftslivskarta och grönplan, samt samverkar med länsstyrelsen
kring ytterligare en åtgärd om busshållplatser och tillgänglighet till naturreservat.
Handlingsplanen syftar till att ge aktörer möjlighet att få in landskapsperspektivet i
sitt naturvårdsarbete när det gäller effektiv naturvård, fysisk prövning och planering
samt hållbart brukande av mark och vatten.
Bedömning

Region Gotland anser att förslaget utgör ett viktigt första steg för att utveckla grön
infrastruktur och en helhetssyn på landskapet. Handlingsplanen syftar bland annat till
att ta fram kunskapsunderlag om naturens kvalitéer och att beskriva funktioner och
behov för mångfalden av arter i samspel med sin miljö. Den ökade förståelsen är
central i arbetet med att bevara ekosystemen och för dess bidrag till viktiga
ekosystemtjänster. En medvetenhet och kunskap kring utformningen av en grön
infrastruktur för samhället, kan förbättra livsmiljön för boende på Gotland och
samtidigt bidra till skyddet mot förväntade effekter av de globala
klimatförändringarna.
Underlaget till handlingsplanen (del A-C) ger en bra sammanställning av det
nuvarande tillståndet i Gotlands natur utifrån rådande kunskapsläge. I 2019 års
regionala uppföljning av miljökvalitetsmålen i Gotlands län bedöms att
två av målen är nära att nås till år 2020, medan övriga mål inte kommer att nås
med befintliga styrmedel och åtgärder. För tre mål går utvecklingen i miljön i
positiv riktning, medan tre mål utvecklas negativt. De tre mål som utvecklas negativt
är: Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt djur- och växtliv.
På Gotland finns 1367 rödlistade arter (enligt 2015 års rödlista). Av dessa uppges
1066 påverkas starkt av störningar som skapar fragmentering av arternas livsmiljöer,
såsom bl.a. avverkning, intensifierat jordbruk, mänsklig störning, igenväxning och
dikning. För 646 av dessa arter uppges kraftig fragmentering som en riskfaktor för
ytterligare utdöende (Artdatabanken 2015). En ny version av Artdatabankens
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officiella rödlista finns publicerad. En aktuell sökning i Artportalens databas visar att
antalet hotade arter på Gotland har ökat sedan förra utgåvan, vilket tyvärr visar att
utvecklingen går åt fel håll.
Sverige har, liksom många andra länder, ambitiösa mål för att hejda utarmningen av
den biologiska mångfalden. Sverige undertecknade och ratificerade den
internationella konventionen om biologisk mångfald samma år den trädde i kraft,
1993, och har sedan 2010 införlivat konventionens mål i Sveriges miljömålsarbete,
främst genom mål 16, Ett rikt växt- och djurliv. På liknande sätt som i de globala
utvecklingsmålen Agenda 2030, präglas dock de flesta nationella miljökvalitetsmål av
det faktum att de endast är nåbara om man samtidigt klarar målen kring den
biologiska mångfalden. Att ha ett landskapsperspektiv inom naturvård och ökad
samverkan mellan olika aktörer i landskapet kan bidra till att miljökvalitetsmålen
uppnås. Detta i sin tur bidrar till uppfyllandet av de globala miljömålen inom
konventionen för biologisk mångfald och Agenda 2030 (mål 13-15).
Handlingsplanen berör fokusområdet friluftsliv, vilket är ett viktigt område ur ett för
Region Gotland socioekonomiskt perspektiv där ansvaret för folkhälsofrågan är stor.
Ett rikt och varierande friluftsliv ger besökarna bättre hälsa ur både ett fysiskt och
psykiskt perspektiv. I inventeringar av Region Gotlands skogar konstateras att de
flesta skogar är tätortsnära. Skogsförvaltning av Region Gotlands skogar ska ske på
ett sådant sätt så att det gynnar ett rikt friluftsliv för att öka folkhälsan i samhället och
det kopplas naturligt ihop med handlingsplanen.
Huvuddelen av den mark som behandlas i handlingsplanen ägs av privata markägare.
Även om de åtgärder som handlingsplanen föreslår är frivilliga och bygger på dialog

och samverkan mellan olika aktörer, är det viktigt att lyfta frågor kring markägares
rättigheter och skyldigheter för genomförandet. Det fortsatta arbetet med konkreta
åtgärder måste därför genomföras i dialog med markägare och andra intressenter.
Region Gotlands inställning är att arbetet med att bygga upp kunskap om och skapa
en bra förvaltning av den gröna infrastrukturen måste bedrivas långsiktigt. Här kan
den regionala handlingsplanen vara ett viktigt hjälpmedel och första steg i detta
arbete. Region Gotland har en odelat positiv inställning till kunskapsinhämtningar
och utredningar som leder till en ökad förståelse och kunskap kring de gröna
värdena, men det är viktigt att det alltid finns en koppling till konsekvenser som det
kan ha för den enskilde eller för företag.
Beslutsunderlag

Handlingsplan för grön infrastruktur i Gotlands län. Del D – insatsområden och
åtgärder. Länsstyrelsen i Gotlands län 2020
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Teknikförvaltningen, avd Park
Samhällsbyggnadsförvaltningen, avd Plan
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Regionstyrelsen

Länsstyrelsen i Gotlands län

Yttrande över Länsstyrelsens förslag till Handlingsplan för
grön infrastruktur i Gotlands län.
Regeringen gav 2015 alla länsstyrelser i uppdrag att lägga grunden för ett
sektorsövergripande arbete för en grön infrastruktur genom att ta fram
regionala handlingsplaner. Det aktuella förslaget till handlingsplan för Gotlands
län är nu ute på remiss och Region Gotland har inbjudits att lämna remissvar.
Region Gotland konstaterar att länsstyrelsen i Gotlands län har valt att
koncentrera arbetet med grön infrastruktur till fyra olika fokusområden;
våtmark, alvarmark, barrskog och friluftsliv. För det fortsatta arbetet
presenterar planen insatsområden med förslag till åtgärder för fortsatt arbete
med att bevara och stärka grön infrastruktur i länet. Inom varje fokusområde
redovisas ett antal föreslagna åtgärder och en eller flera ansvarig/a aktör/er.
Huvuddelen av det 30-tal åtgärder som presenteras i handlingsplanen är av
utredande och kunskapshöjande karaktär. Region Gotland står för två åtgärder;
framtagande av friluftslivskarta och grönplan, samt samverkar med
länsstyrelsen kring ytterligare en åtgärd om busshållplatser och tillgänglighet till
naturreservat. Handlingsplanen syftar till att ge aktörer möjlighet att få in
landskapsperspektivet i sitt naturvårdsarbete när det gäller effektiv naturvård,
fysisk prövning och planering samt hållbart brukande av mark och vatten.
Inom ramen för uppdraget ligger att identifiera landskapets biotoper,
strukturer, element och naturområden i land eller vattenmiljön, och redovisa
lämpliga bevarandeinsatser som hänsyn, skydd, skötsel och
restaureringsinsatser. Handlingsplanerna kan användas som underlag när det
gäller planering, prövning och prioritering för landskapsplanering och hållbar
förvaltning av mark samt för fysisk planering och prövning.
Region Gotland anser att förslaget utgör ett viktigt första steg för att utveckla
grön infrastruktur och en helhetssyn på landskapet. Handlingsplanen syftar
bland annat till att ta fram kunskapsunderlag om naturens kvalitéer och att
beskriva funktioner och behov för mångfalden av arter i samspel med sin
miljö. Den ökade förståelsen är central i arbetet med att bevara ekosystemen
och för dess bidrag till viktiga ekosystemtjänster. En medvetenhet och kunskap
kring utformningen av en grön infrastruktur för samhället, kan förbättra

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Regionstyrelsen
Region Gotland

2 (3)

livsmiljön för boende på Gotland och samtidigt bidra till skyddet mot
förväntade effekter av de globala klimatförändringarna.
Underlaget till handlingsplanen (del A-C) ger en bra sammanställning av det
nuvarande tillståndet i Gotlands natur utifrån rådande kunskapsläge. I 2019 års
regionala uppföljning av miljökvalitetsmålen i Gotlands län bedöms att
två av målen är nära att nås till år 2020, medan övriga mål inte kommer att nås
med befintliga styrmedel och åtgärder. För tre mål går utvecklingen i miljön i
positiv riktning, medan tre mål utvecklas negativt. De tre mål som utvecklas
negativt är: Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt djuroch växtliv.
På Gotland finns 1367 rödlistade arter (enligt 2015 års rödlista). Av dessa
uppges 1066 påverkas starkt av störningar som skapar fragmentering av
arternas livsmiljöer, såsom bl.a. avverkning, intensifierat jordbruk, mänsklig
störning, igenväxning och dikning. För 646 av dessa arter uppges kraftig
fragmentering som en riskfaktor för ytterligare utdöende (Artdatabanken
2015). En ny version av Artdatabankens officiella rödlista finns publicerad. En
aktuell sökning i Artportalens databas visar att antalet hotade arter på Gotland
har ökat sedan förra utgåvan, vilket tyvärr visar att utvecklingen går åt fel håll.
Sverige har, liksom många andra länder, ambitiösa mål för att hejda
utarmningen av den biologiska mångfalden. Sverige undertecknade och
ratificerade den internationella konventionen om biologisk mångfald samma år
den trädde i kraft, 1993, och har sedan 2010 införlivat konventionens mål i
Sveriges miljömålsarbete, främst genom mål 16, Ett rikt växt- och djurliv. På
liknande sätt som i de globala utvecklingsmålen Agenda 2030, präglas dock de
flesta nationella miljökvalitetsmål av det faktum att de endast är nåbara om
man samtidigt klarar målen kring den biologiska mångfalden. Att ha ett
landskapsperspektiv inom naturvård och ökad samverkan mellan olika aktörer i
landskapet kan bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås. Detta i sin tur bidrar
till uppfyllandet av de globala miljömålen inom konventionen för biologisk
mångfald och Agenda 2030 (mål 13-15).
Handlingsplanen berör fokusområdet friluftsliv, vilket är ett viktigt område ur
ett för Region Gotland socioekonomiskt perspektiv där ansvaret för
folkhälsofrågan är stor. Ett rikt och varierande friluftsliv ger besökarna bättre
hälsa ur både ett fysiskt och psykiskt perspektiv. I inventeringar av Region
Gotlands skogar konstateras att de flesta skogar är tätortsnära.
Skogsförvaltning av Region Gotlands skogar ska ske på ett sådant sätt så att
det gynnar ett rikt friluftsliv för att öka folkhälsan i samhället och det kopplas
naturligt ihop med handlingsplanen.
Huvuddelen av den mark som behandlas i handlingsplanen ägs av privata
markägare. Även om de åtgärder som handlingsplanen föreslår är frivilliga och
bygger på dialog och samverkan mellan olika aktörer, är det viktigt att lyfta
frågor kring markägares rättigheter och skyldigheter för genomförandet. Det
fortsatta arbetet med konkreta åtgärder måste därför genomföras i dialog med
markägare och andra intressenter.
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Region Gotlands inställning är att arbetet med att bygga upp kunskap om och
skapa en bra förvaltning av den gröna infrastrukturen måste bedrivas
långsiktigt. Här kan den regionala handlingsplanen vara ett viktigt hjälpmedel
och första steg i detta arbete. Region Gotland har en odelat positiv inställning
till kunskapsinhämtningar och utredningar som leder till en ökad förståelse och
kunskap kring de gröna värdena, men det är viktigt att det alltid finns en
koppling till konsekvenser som det kan ha för den enskilde eller för företag.
Regionstyrelsen

Eva Nypelius
ordförande

Peter Lindvall
regiondirektör

År 2015 fick länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att ta fram handlingsplaner för Grön
Infrastruktur. Att bygga upp kunskap och skapa en bra förvaltning av den gröna
infrastrukturen är ett arbete som måste vara långsiktigt. De regionala handlingsplanerna
är ett första steg i detta arbete. Enligt regeringsuppdraget ska planerna identifiera
landskapets biotoper, strukturer, element och naturområden i land- och vattenmiljön
inklusive tätortsnära områden, och redovisa lämpliga bevarandeinsatser som hänsyn,
skydd, skötsel och restaureringsinsatser, som bland annat kan utgöra grund för
prövningsverksamhet och fysisk planering. Inga nya inventeringar görs inom ramen för
uppdraget. Istället används redan befintliga kunskaper och placeras i rätt sammanhang.
Planerna ska bygga på samarbete med berörda landskapsaktörer inom exempelvis
skogsbruk, jordbruk och fiske, och involvera det civila samhället.
År 2018 presenterade Länsstyrelsen i Gotlands län ett underlag till handlingsplan för
Grön Infrastruktur i Gotlands län (rapport nr 2018:19) uppdelad på tre olika delrapporter
(A, B och C). År 2019 påbörjades arbetet med att ta fram en handlingsplan med konkreta
åtgärder. Arbetet har anpassats för att följa Naturvårdsverkets riktlinjer för regionala
handlingsplaner för grön infrastruktur 2015-09-24, Naturvårdsverkets mall för disposition
av regionala handlingsplaner för grön infrastruktur, Naturvårdsverkets vägledning för att
ta fram åtgärdsplaner för insatsområden i handlingsplaner för grön infrastruktur och
Naturvårdsverkets mall för Åtgärdsplan för regionalt insatsområde för grön infrastruktur.
Innehållet i handlingsplanen diskuterades och togs fram tillsammans med aktörer som
länsstyrelsen bedömde var särskilt berörda av arbetet. I detta fall resulterade det i
aktörerna Fortifikationsverket, Friluftsfrämjandet, Försvarsmakten, Gotlands botaniska
förening, Jägarförbundet, LRF, Mellanskog, Naturskyddsföreningen Gotland,
Prästlönetillgångar i Visby stift, Region Gotland, Skogsstyrelsen, Sportfiskarna, Uppsala
Universitet och Vattenråden. Sammanlagt fördes diskussion med 32 personer, varav 12
kvinnor och 20 män. Flera av dessa aktörer har bidragit med åtgärder i handlingsplanen,
och/eller driver pågående projekt som bidrar till att stärka en grön infrastruktur i
landskapet. Handlingsplanen skickades ut på remiss i maj 2020 och fastställdes i juni
2020.
Handlingsplanen gäller år 2020–2025. Under denna period ska åtgärderna utvärderas
inför en revidering år 2026.

I detta första kapitel ges en bakgrund till arbetet med grön infrastruktur; varför vi ska
jobba med det, vem som ska jobba med det och handlingsplanens uppbyggnad, tidsplan
och syfte. Här beskrivs även konsekvenser för regional tillväxt, äganderätt och
markvärden. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell över alla åtgärder i
handlingsplanen.
Kapitel 2-5 handlar om de fyra fokusområdena som Gotland har valt ut att börja med
inom arbetet med en grön infrastruktur; våtmarker, alvarmarker, barrskogar och
friluftsliv. Varje kapitel inleds med att beskriva de utmaningar som handlingsplanen
syftar till att hantera, samt det arbete som redan pågår. Mycket av detta faktaunderlag är
hämtat från del A, B och C. Därefter följer de insatsområden med konkreta åtgärder som
ingår i handlingsplanen.
Kap 6 handlar om insatsområden som berör flera olika fokusområden, till exempel grön
infrastruktur inom fysisk planering som innefattar alla gotlands naturmiljöer och
friluftsliv.
Kapitel 7 är förslag på nya fokusområden som har kommit upp vid förankringen av
handlingsplanen. Här kommer ett visst arbete påbörjas redan i denna handlingsplan.
Vi behöver en mångfald av arter för vårt välbefinnande, vår välfärd och vår regionala
tillväxt. För att arter och artrika ekosystem ska kunna bevaras på lång sikt behövs ett
landskap med sammanlänkade naturmiljöer. Det kallas för en grön infrastruktur. En
fungerande grön infrastruktur gör att arter kan förflytta sig i landskapet och hitta de
livsmiljöer de behöver. För att en naturvårdsåtgärd ska göra största möjliga nytta är det
därför viktigt att vi har två olika perspektiv;
1. Vad får åtgärden för påverkan lokalt?
2. Vad får åtgärden för påverkan på landskapet?
Att jobba med grön infrastruktur innebär alltså inte mer naturvård, utan bättre naturvård.
Vistelse i naturen bidrar till en bättre folkhälsa, ökad naturförståelse och möjlighet till
regional utveckling. Samtidigt har natur och grönområden viktiga roller som demokratisk
mötesplats i den byggda miljön, som platser för rekreation och naturupplevelser liksom
för ökad social sammanhållning och identitets- och upplevelsevärden. Vi vet idag att
olika människor har olika vanor, möjlighet och kunskap om att nyttja naturen. Det kan
exempelvis bero på kön, utbildning och funktionsnedsättning. Med en funktionell
infrastruktur för utevistelse kan alla människor få del av de viktiga tjänster som naturen
ger oss.

Målet är att alla aktörer som jobbar med och får en påverkan på naturen också ska jobba
med att bevara och stärka en grön infrastruktur i landskapet. Grön infrastruktur ska inte
vara något ”extra”; en extra skyddsform eller några särskilda åtgärder som ligger utanför
det vi gör idag.
Region Gotland (Gotlands kommun) är ansvarig för översiktsplaneringen i Gotlands
kommun. Översiktsplanen är det viktigaste planinstrumentet för att styra mark- och
vattenanvändningen mot att bevara och stärka den gröna infrastrukturen. Översiktsplanen
klargör hur kommunens naturmiljöer ska utvecklas tillsammans med bebyggelse. Den är
även vägledande för kommande detaljplaner och lovprövningar. De kartunderlag som tas
fram i arbetet för en grön infrastruktur visar på ekologiska samband i landskapet och kan
vara användbara när en översiktsplan ska tas fram. Kartmaterialet kan också vara
underlag för en kommunal grönplan. Grönplanen ligger till grund för både översiktsplan
och detaljplaner. Översiktsplanen berör alla fyra fokusområden i handlingsplanen, men
också många fler naturmiljöer. Därför kan kartunderlaget över ekologiska samband
behöva breddas och utvecklas.
Aktörer i den här handlingsplanen är alla personer, företag, organisationer och andra som
jobbar med och får en påverkan på naturen. Många berörda aktörer ingår i yrkesgrupper
som traditionellt domineras av män. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att sträva
efter en jämn könsfördelning. Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att alla olika
grupper av aktörer får komma till tals i arbetet med grön infrastruktur. I handlingsplanen
finns aktörer omnämnda på tre olika ställen:
1. De aktörer som redan idag arbetar för att gynna naturmiljön och en grön
infrastruktur.

2. De aktörer som har åtagit sig att utföra åtgärder inom handlingsplanen för Grön
infrastruktur.
3. De aktörer som skulle vara lämpliga att utföra åtgärder för den gröna
infrastrukturen i framtiden eller som kan beröras av de åtgärder som ska utföras.
Listan är en bruttolista som ska kunna användas som inspiration i framtiden för
de som vill arbeta för en grön infrastruktur eller engagera andra i arbetet.
Alla åtgärder inom arbetet för en grön infrastruktur är frivilliga och det finns inget krav
på deltagande från någon aktör.
Handlingsplanen för Grön infrastruktur ska stötta och utveckla möjligheten för alla
aktörer att få in landskapsperspektivet i sitt naturvårdsarbete inom vart och ett av följande
tre syften:
1. Hållbart brukande av mark och vatten
2. Avvägd fysisk prövning och planering
3. Effektiv naturvård

Effektiv
naturvård

Kunskapsbrist
Avvägd fysisk
prövning och
planering

Hållbart brukande av mark och
vatten

Dessa tre syften illustrerar hur naturvårdsarbetet bedrivs i Sverige idag.
utgör basen i naturvårdsarbetet. Det handlar om den
naturvårdshänsyn som tas i det brukade landskapet, till exempel genom blommande
trädor och brynmiljöer i odlingslandskapet och kvarlämnade träd på ett hygge.
utförs av myndigheter. Det handlar om att ta fram
vägledande dokument för fysisk planering, så som översiktsplan och fördjupade
översiktsplaner. Det handlar även om att pröva enskilda ärenden, till exempel
avverkningsanmälningar, bygglov och strandskyddsdispenser.

handlar om de stora naturvårdsåtgärderna som görs i landskapet, till
exempel bildandet av ett naturreservat, en frivillig avsättning i skogsbruket eller
återställande av en våtmark.
Inom alla dessa tre områden råder kunskapsbrist. Att bedöma vilken påverkan en åtgärd
får på naturen i landskapet är komplext. Därför behövs tydliga och användbara kunskapsoch planeringsunderlag som visar på sambanden i landskapet, sammanlänkade stråk av
natur och hur vi ska ta hänsyn till dessa.

Arbetet med en grön infrastruktur berör alla naturmiljöer på Gotland. För att
handlingsplanen inte ska bli för omfattande i arbetets början har Länsstyrelsen i Gotlands
län valt att rikta in sig på på fyra så kallade fokusområden; våtmarker, alvarmark,
barrskog och friluftsliv. De finns vissa insatsområden i handlingsplanen som berör flera
fokusområden. Dessa beskrivs i kapitel 6. I kapitel 7 beskrivs förslag till nya
fokusområden som har kommit fram under förankringsarbetet.
För varje fokusområde finns det flera utmaningar, dvs problembeskrivningar. Dessa
utmaningar beskrivs i rapporten Underlag till handlingsplan för Grön infrastruktur i
Gotlands län – Del C.

För att hantera utmaningarna så finns ett antal insatsområden. Ett exempel på
insatsområde är Skötsel av våtmarker som ska motverka igenväxningen i våtmarker.
Varje insatsområde har en målbild för vad vi önskar att uppnå.
För att uppnå målbilden i varje insatsområde så ska konkreta åtgärder utföras. Varje
åtgärd ska bidra till ett av handlingsplanens tre syften, se avsnitt 1.5. Det kan behövas fler
åtgärder för att nå målbilden men det kanske inte finns en aktör som kan jobba med
åtgärden i dagsläget. När handlingsplanen revideras kan fler åtgärder läggas till.
Åtgärderna i handlingsplanen behöver resurser, både ekonomiska och personella, för att
kunna genomföras. I dagsläget får länsstyrelsen årliga medel från Naturvårdsverket för att
arbeta med handlingsplanen för Grön infrastruktur. Dessa medel är tänkta att utgöra en
del av finansieringen. Några av åtgärderna är en del av länsstyrelsens befintliga arbete,
till exempel inom Ett rikt odlingslandskap och förvaltning av skyddade områden.
Åtgärderna finansieras då av dessa medel. Andra myndigheters åtagande inom arbetet
med grön infrastruktur är tänkta att finansieras av dessa myndigheters anslag.
Några av åtgärderna i handlingsplanen kommer att kräva särskild finansiering, då de
riskerar att bli kostsamma. Denna finansiering får sökas från de stöd och
bidragsmöjligheter som finns tillgängliga, t.ex. i landsbygdsprogrammet eller från
Naturvårdsverket. Om det inte går att hitta någon finansiering till åtgärderna behöver de
prioriteras ned.
Åtgärderna som beskrivs i handlingsplanen, både de som pågår och de som
handlingsplanen syftar till, kräver många gånger någon form av anmälan eller tillstånd.
Det gäller till exempel återskapande av våtmarker, anläggning av våtmarker och
restaurering av alvarmarker och skogsbeten. Handlingsplanen i sig ger inte tillåtelse att
genomföra dessa åtgärder. De anmälningar och tillstånd som behövs måste alltid sökas.
Om en våtmark eller ett vattendrag ingår i ett markavvattningsföretag (en samfällighet
med syfte att underhålla ett dikessystem) kan det vara svårt att genomföra naturvårdande
åtgärder. Det behöver inte vara omöjligt, men behöver utredas noggrannt. Just nu pågår
ett treårigt SÅP-projekt (Särskilda ÅtgärdsProjekt) som undersöker möjligheterna till
naturvårdande åtgärder i markavvattningsföretag på Gotland.
Åtgärderna i handlingsplanen riktar mest in sig på att ta fram nya kunskapsunderlag som
ska underlätta för landskapets aktörer att själva jobba med grön infrastruktur.
Äganderätten och markvärdet säkerställs på bästa sätt när markägaren själv får jobba med
grön infrastruktur. Kunskapsunderlagen underlättar även för företag att utvecklas och
växa i samklang med en grön infrastruktur. Det kan leda till nya och lönsamma
samarbeten, till exempel sambetesföreningar.
Även myndigheter kommer använda sig av de framtagna kunskapsunderlagen. Det
innebär att grön infrastruktur kan ingå i myndighetsbeslut. Myndighetsbeslut får en
påverkan på markägare, företag och regional tillväxt. Eftersom grön infrastruktur inte

innebär mer naturvård så ska det i stort inte innebära mer restriktioner. Däremot kan
naturvårdshänsynen i enskilda beslut både öka, minska och/eller förändras när landskapet
vägs in. Det gör att enskilda markägare och företagare kan påverkas, både positivt och
negativt.
Myndighetsbeslut kan även påverka markvärdet; positivt om beslutet tillåter en ändring
av markanvändningen (till exempel om skogsmark får bebyggas) och negativt om
beslutet avsevärt försvårar den pågående markanvändningen (till exempel om en skog
inte får avverkas). Äganderätten är skyddad enligt grundlag och detta skydd påverkas inte
av arbetet med en grön infrastruktur. Det innebär bland annat att markägaren har rätt till
ersättning om värdet på fastigheten minskar.

Den grundlagsskyddade äganderätten
Enligt 2 kap 15 § i regeringsformen är vars och ens egendom tryggad genom att ingen
kan tvingas avstå sin egendom eller tåla att det allmänna inskränker användningen av
mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.
I prop.1997/98:45 framgår att hänsyn till naturvårds- och miljöintressen betraktas som
angelägna allmänna intressen.
Den som tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten.
Den som blir inskränkt i användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att
pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras ska också
vara tillförsäkrad ersättning. Likaså om skada uppkommer som är betydande i
förhållande till värdet på denna del av fastigheten. (2 kap 15 § regeringsformen)

Utmaningarna finns mer utförligt beskrivna i Underlag till handlingsplan för Grön
infrastruktur i Gotlands län – Del C.
Klimatet på Gotland kommer att förändras i framtiden och havsnivån
kommer stiga. Det kommer påverka både arter och ekosystem.
Våtmarkernas funktion och utbredning har förändrats markant på
Gotland, genom att stora arealer våtmark har torrlagts och odlats upp sedan 1880-talet.
Även i nutid sker viss negativ påverkan på våtmarker.
Minskad skötsel av slåtter och bete leder till att våtmarkerna växer igen
och den artrika floran och faunan trängs ut.
Med anledning av den stora förändring som skett i våtmarkernas funktion och utbredning
på Gotland i sen tid finns även stora möjligheter att förbättra situationen. Idag pågår
många åtärder för att nyskapa, återskapa, restaurera och sköta våtmarker. Nedan följer
exempel på det arbetet. Åtgärderna har olika syften, men de flesta av dem bidrar till att
stärka den gröna infrastrukturen för våtmarkernas arter i landskapet. Detta gäller särskilt
om åtgärderna är planerade med ett landskapstänk.
I bilagan till handlingsplanen redovisas exempel på styrande dokument och uppdrag samt
kunskapsunderlag som helt eller delvis handlar om att skapa, restaurera och sköta
våtmarker.
Kustnära våtmarker med förbindelse till havet, så kallade ”gäddfabriker”, återskapas. De
är möjliga föryngringsområden för gädda och andra rovfiskar.
Det införs reglerbara dämmen i utdikade myrar för att skapa översvämmade åkrar vår och
höst.
Utdikade myrar som historiskt har brukats som åker men som inte längre fyller den
funktionen återskapas till våtmarker.
Naturliga våtmarker och sumpskogar som är påverkade av dikning restaureras genom att
diken lägs igen.
Våtmarker nyskapas i landskapet, vanligtvis för bevattningsändamål. I dag anläggs i snitt
fem bevattningsdammar om året på Gotland. Andra syften med att nyskapa våtmarker är
för näringsreduktion, infiltration till grundvatten, biologisk mångfald och/eller viltvatten.
I dag anläggs i snitt två sådana våtmarker om året på Gotland.
Region Gotland avser att skapa våtmarker i anslutning till större vattentäkter för att öka
grundvattenbildningen.
Reglerbara dämmen införs i åkerdiken för att skapa underjordisk bevattning när det finns
som bäst behov av det under de torraste perioderna av växtsäsongen.

Cirka 5000 hektar eller cirka 19% av Gotlands våtmarker betas idag med ersättning från
EU:s miljöersättningar. Den verkliga arealen betade våtmarker är troligtvis större.
Våtmarker är en värdefull foderresurs under torra somrar.
Kustnära våtmarker restaureras genom klippning, bränning och vältning av vass och säv.
Åtgärderna sker ofta i kombination med bete.
Ag slås i vissa våtmarker för att användas vid takläggning.
Klarvattenytor som funnits historiskt återställs genom grävning och bortforsling av
massor och rotfilt.
Anlagda våtmarker sköts för att bibehålla sin funktion och inte växa igen. På Gotland
sköts 85 anlagda våtmarker på sammanlagt 460 hektar med hjälp av EU:s miljöersättning.
Det pågår arbeten i diken och vattendrag som får en positiv effekt på vattensystemet som
helhet och som även kan få en indirekt positiv effekt på de våtmarker som förbinds av
dikena och vattendragen. Två exempel är biotop- och fiskevårdande åtgärder i vattendrag
och vassklippning i diken.
Våtmarker skyddas från negativ påverkan genom till exempel naturvårdshänsyn och
anpassad körning vid skogsavverkning samt bildande av naturreservat och biotopskydd.

Det finns många olika aktörer som jobbar med våtmarker i landskapet. När det gäller
anläggning, återskapande och restaurering av våtmarker, anläggning av
bevattningsdammar och annan dämning i landskapet så är markägare de främsta
initiativtagarna. Andra initiativtagare är Sportfiskarna, vattenråd, havsviksföreningar,
markavvattningsföretag, utvecklingsbolag, LRF, Region Gotland, länsstyrelsen och
Skogsstyrelsen.
När det gäller skötsel i form av bete är de främsta aktörerna djurhållarna och markägarna.
Klippning, bränning och vältning av vass och säv i grunda havsvikar görs ofta på initiativ
av en förening, till exempel havsviksföreningarna eller Sportfiskarna, i samverkan med
markägaren och djurhållaren. Klippning av ag görs framförallt av de föreningar som
jobbar med att lägga agtak.

Insatsområden och åtgärder i handlingsplanen ska bidra till att det pågående arbetet med
våtmarker ännu bättre ska kunna stärka den gröna infrastrukturen i landskapet.

Myllrande våtmarker Ett rikt odlingslandskap Ett rikt växt- och djurliv

•
•

Behov av skötsel
Klimatförändringar
År 2020–2030
Hållbart brukande av mark och vatten och effektiv naturvård.

Åtgärder är aktuella på hela Gotland, men de är prioriterade inom
värdetrakt för våtmark. I framtiden kan det komma ytterligare kunskap om
våtmarkssystemen i landskapet som ändrar den prioriteringen.
•
•
•
•

Markägare
Djurhållare
Täckarlag
Entreprenörer med maskinparker

•
•
•
•
•
•
•

Företag som kan ta hand om skörd från våtmarker (biogas, energi, strö,
täckmaterial, byggmaterial, mm)
Vattenråden
Länsstyrelsen
LRF
Uppsala Universitet campus Gotland
Ideella naturvårdsföreningar
Yrkesfiskare

Det finns många rikkärr och även agkärr som har vuxit igen med ag sedan
tidigt 1900-tal. Många våtmarker har även haft öppna vattenspeglar historiskt, som idag
har vuxit igen. Det finns stora arealer våtmark som hävdas med bete idag, men merparten
av våtmarkerna är utan hävd. För att kunna se hur omfattande igenväxningen med ag och
förlusten av öppna vattenspeglar har varit och var behovet av skötsel är störst behöver ett
landskapsövergripande underlag tas fram.
Länsstyrelsen tar fram två underlag som visar 1) vilka rikkärr och agkärr som
vuxit igen med ag och 2) vilka som har förlorat öppna vattenspeglar de senaste 100 åren.
När dessa är framtagna söks relevanta arter knutna till miljöerna ut i artportalen.
Våtmarkerna får därefter en prioritering utifrån möjligheten för kända arter att sprida sig
dit efter genomförd restaurering.
Länsstyrelsen tar också fram ett underlag som visar vilka våtmarker som hävdas idag.
Utredningen ska inkludera våtmarker som ingår i våtmarksinventeringen och
rikkärrsinventeringen, samt övriga öppna våtmarker (data från nationell marktäckedata).
Kunskapen från sammanställningarna ska föras in i värdetrakterna för våtmarker, så det
blir tydligt i varje värdetrakt vilket behov av skötsel som finns i våtmarkerna.
År 2020–2022
Tre landskapssammanställningar; en som visar vilka agkärr och rikkärr
som vuxit igen med ag på Gotland de senaste 100 åren, en som visar vilka våtmarker som
har förlorat sina vattenspeglar de senaste 100 åren och en som visar vilka våtmarker som
hävdas idag. Sammanställningarna ska göras tillgängliga för markägare, företag och
myndigheter som har ett intresse av att jobba med skötsel av våtmarker.
Sammanställningarna utgör en basnivå för uppföljning av åtgärd 2 och 3.

Ökad skötsel av våtmarker där det gör som störst nytta i
landskapet. Detta förväntas i sin tur att leda till en ökad biologisk mångfald på
landskapsnivå och en högre naturvårdsnytta för varje genomförd åtgärd.
Resultatet följs upp utifrån vilket kunskapsmaterial som tagits fram och hur
det har tillgängliggjorts. Den långsiktiga effekten av ökad skötsel av våtmarker där det
gör som störst nytta i landskapet kan följas upp med hjälp av flygbildstolkning, nationellt
marktäckedata (gräshöjd) och arealer i EU-stöd. Dessa relateras till värdetrakter för
våtmarker för att mäta nyttan i landskapet. Den långsiktiga effekten av ökad biologisk
mångfald kan följas upp genom inventering i provrutor i hävdade och ej hävdade
våtmarker. Det blir dock svårt att visa vilken skillnad landskapsperspektivet gör måste
kontrolluppföljningar göras utanför värdetrakt.

Stora arealer våtmark idag genom bete. Däremot hävdas i princip inga
våtmarker med slåtter. Våtmarksslåtter har historiskt varit en vanlig hävdform och den
har skapat höga naturvärden. Slåtter kan vara ett viktigt alternativ till bete i våtmarker där
bete av någon anledning inte är möjligt eller lämpligt. Slåtter i våtmarker som en möjlig
naturvårdsåtgärd bygger på att det finns ett intresse hos markägaren. För att slåtter ska ses
som en attraktiv hävdform behöver det vara ekonomiskt lönsamt, det behöver finnas
tillgänglig teknik och det behöver vara möjligt att använda eller bli av med skörden på ett
hållbart sätt.
Länsstyrelsen undersöker intresse hos markägare att bedriva naturvårdande
slåtter i våtmarker, utreder nuvarande och möjlig tillgång till de maskiner som behövs,
tittar på hur skörden kan användas (foder, biogas, mm) och räknar på lönsamheten. Idag
pågår restaurerande klippning av vass och säv för att återskapa betade strandängar,
klippning av vass för att hålla diken öppna och agtäkt för takläggning. Här finns mycket
värdefull kunskap att hämta.
År 2020–2030
Kunskap om intresset hos markägare att bedriva naturvårdande slåtter i
våtmarker. Kunskap om tillgängliga och möjliga åtgärder för att bedriva naturvårdande
slåtter i våtmarker på Gotland. Det inkluderar hela kedjan från slåtter till avsättning av
skörden och lönsamheten. Kunskapen förväntas bidra till att uppnå resultatet i åtgärd 3.
Kunskapen om naturvårdande slåtter ska finnas tillgänglig för markägare, företag och
myndigheter som har ett intresse av att jobba med skötsel av våtmarker.

En ökad och mer varierad skötsel i länets våtmarker, samt en
bredare geografisk spridning av skötseln. Detta förväntas i sin tur att leda till en ökad
biologisk mångfald i våtmarkerna.
Resultatet följs upp utifrån vilket kunskapsmaterial som tagits fram och hur
det har tillgängliggjorts. Den långsiktiga effekten av ökad och mer varierad skötsel kan
följas upp med hjälp av flygbildstolkning, nationellt marktäckedata (gräshöjd) och arealer
i EU-stöd. Resultatet i åtgärd 1 lägger delvis en basnivå för uppföljningen. Den
långsiktiga effekten av ökad biologisk mångfald kan följas upp genom inventering i
provrutor i hävdade och ej hävdade våtmarker.

Många av de marker som var rikkärr under tidigt 1900-tal vuxit igen med ag.
När agen väl fått fäste i en våtmark har den lätt för att breda ut sig och tränga ut
rikkärrens artrika flora och fauna. Agen innehåller kisel och är därför vass och sträv.
Betesdjuren äter den inte och betet kan därför inte på egen hand vända igenväxningen.
Agtäkt och slåtter av ag har tidigare visat sig kunna minska agens utbredning i agmyrar.
Länsstyrelsen sammanställer befintlig kunskap om agtäktens påverkan på
utbredning av ag. Därefter kompletteras denna kunskap genom praktiska försök med
slåtter av ag som bedrivs under fler år i utvalda igenväxta rikkärr och agkärr. Här testas
bland annat hur ofta slåttern behöver bedrivas och vilken tid på året det är lämpligt för att
uppnå den önskade målbilden. I ett rikkärr ska inslaget av ag vara litet. Knappag och axag
får inte heller ta över i fältskiktet. I ett agkärr ska agen dominera fältskiktet, men det ska
fortfarande finnas en variation i fältskiktet och utrymme för andra arter. Det ska även
finnas inslag av vattenspeglar.
År 2020–2030
Sammanställd praktisk kunskap om hur våtmarksslåtter påverkar
utbredningen av ag i rikkärr och agkärr. De praktiska försöken förväntas även bidra till att
uppnå resultatet i åtgärd 2. Kunskapen ska finnas tillgänglig för markägare, företag och
myndigheter som har ett intresse av att jobba med skötsel av våtmarker.
En ökad restaurering av rikkärr och agkärr som vuxit igen
med ag. Detta förväntas i sin tur att leda till en ökad biologisk mångfald i våtmarkerna.
Resultatet följs upp utifrån vilket kunskapsmaterial som tagits fram och hur
det har tillgängliggjorts. Den långsiktiga effekten av ökad restaurering av rikkärr och

agkärr som vuxit igen med ag kan följas upp med hjälp av flygbildstolkning. Resultatet i
åtgärd 1 lägger en basnivå för uppföljningen. Den långsiktiga effekten av ökad biologisk
mångfald kan följas upp genom inventering i provrutor i restaurerade och ej restaurerade
våtmarker.

Inom skogsbruks certifieringen FSC ska områden med särskilt höga
bevarandevärden knutna till särskilda naturmiljöer och ekosystem pekas ut som High
Conservation Value Areas (HCV Areas). Syftet är att bevara naturvärdena i de
naturmiljöer som området har pekats ut för. På Gotland finns ett sådant område i Sundre
och ett i Lojsta. Båda områdena är utpekade för sina värdefulla vattenförekomster;
våtmarker och vattendrag. Båda områdena ligger i värdetrakt för våtmark, dvs i ett
landskap med en stor förekomst av värdefulla våtmarker. Dessa områden har därför stor
betydelse på landskapsnivå för bevarandet av våtmarker.
Prästlönetillgångar i Visby stift och länsstyrelsen utreder våtmarkernas och
vattendragens funktion och bidrag till en grön infrastruktur i de utpekade områdena, samt
tar fram lämpliga skötselförslag.
År 2020–2025
Kunskap om våtmarkernas och vattendragens funktion och bidrag till
en grön infrastruktur i de utpekade områdena, samt skötselförslag för att stärka dessa.
Markägaren kan göra en mer effektiv prioritering av
naturvårdande skötselåtgärder inom ramen för sin certifiering. Underlaget bör även
underlätta för markägaren att kunna söka medel för att göra restaurerande åtgärder i
våtmarkerna och vattendragen.
Resultatet följs upp utifrån vilket kunskapsmaterial som tagits fram. Den
långsiktiga effekten kan följas upp genom intervju med markägaren.

Myllrande våtmarker

Ingen övergödning

Ett rikt växt- och djurliv

Begränsad klimatpåverkan Grundvatten av god kvalitet

•
•

Förändring av landskapet – utdikning, uttorkning och annan påverkan på
våtmarkerna
Klimatförändringar
År 2020–2025
Effektiv naturvård

Åtgärder är aktuella på hela Gotland, men de är prioriterade inom
värdetrakt för våtmark. I framtiden kan det komma ytterligare kunskap om
våtmarkssystemen i landskapet som ändrar den prioriteringen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markägare
Vattenråden
Havsviksföreningar
Sportfiskarna
Entreprenörer
LRF
Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Uppsala universitet campus Gotland
Region Gotland
Ideella naturvårdsföreningar
Yrkesfiskare

Det pågår många olika åtgärder över hela ön för att anlägga, återskapa och
restaurera våtmarker. Det pågår även åtgärder i och omkring vattendrag som påverkar
våtmarkerna. Det finns dock ingen regional sammanställning över alla dessa åtgärder; var
de ligger i landskapet och hur de ligger i förhållande till varandra.
Länsstyrelsen karterar de våtmarker och vattendrag som har restaurerats,
återskapats eller anlagts sedan år 2011. Syftet med åtgärden ingår i smamanställningen.
Underlaget uppdateras därefter löpande. Årtalet är valt utifrån vilken tillgång det finns till
digital information i länsstyrelsens system, för att åtgärden ska vara genomförbar.
År 2020–2025
Ett kartunderlag som visar på var våtmarker och vattendrag har
restaurerats, återskapats eller anlagts sedan år 2011 på Gotland. Kunskapen ska finnas
tillgänglig för markägare, företag och myndigheter som har ett intresse av att jobba med
att anlägga, återskapa och restaurera våtmarker.

Aktörer som ska anlägga, återskapa och restaurera
våtmarker på Gotland kommer få lättare att se hur den planerade åtgärden förstärker
effekten av tidigare utförda åtgärder i landskapet. Eller hur åtgärden fyller ett behov där
det tidigare inte har gjorts någonting. Tanken är att det ska bidra till ett effektivare urval
av var åtgärder planeras. Underlaget visar också på vilka syften som varit i fokus vid
åtgärden (gäddor, bevattning, mm) och om något syfte är mindre vanligt.
Resultatet följs upp utifrån vilket kunskapsmaterial som tagits fram och hur
det har tillgängliggjorts. Den långsiktiga effekten kan följas upp genom intervjuer eller
enkätundersökningar hos de aktörer som anlagt, restaurerat eller återskapat en våtmark
sedan underlaget tillgängliggjordes.

Många av de våtmarker som dikats ut historiskt är fortfarande naturliga
våtmarker idag, men de är negativt påverkade av dikningen. Dessa våtmarker har stor
potential att återställas till sin ursprungliga funktion och artrikedom om diket läggs igen.
Länsstyrelsen tar fram ett underlag som visar naturliga våtmarker som i
någon mån är utdikade, där diken skär rakt igenom våtmarkerna alternativt där diken
börjar i våtmarken. Underlaget berör alla våtmarker som finns med i
våtmarksinventeringen och rikkärrsinventeringen samt alla öppna våtmarker i nationella
marktäckedata. Utredningen ska även behandla vilken påverkan en eventuell proppning
skulle få på omgivande mark. Underlaget ska föras in i värdetrakterna för våtmarker, så
det blir tydligt i varje värdetrakt vilket behov av restaurering som finns.
År 2020–2021
Kartor och digitala filer över utdikade naturliga våtmarker på Gotland,
samt påverkansområdet för en eventuell proppning. Underlaget ska finnas tillgängligt för
markägare, företag och myndigheter som har ett intresse av att jobba med restaurering av
våtmarker.
Ökad restaurering av naturliga våtmarker och därmed en
ökad vattenhållande förmåga på Gotland. Det förväntas långsiktigt ge en ökad biologisk
mångfald, minskat näringsläckage och minskad översvämningsrisk. Vid rätt
förutsättningar kan dessa våtmarker även bidra effektivt till en ökad grundvattenbildning
och ökad kolbindning.
Resultatet följs upp utifrån vilket kunskapsmaterial som tagits fram och hur
det har tillgängliggjorts. Den långsiktiga effekten om ökad restaurering av naturliga

våtmarker kan följas upp genom ärendeflödet på länsstyrelsen och Skogsstyrelsen
(anmälningar om vattenverksamhet, bidrag till naturvårdande åtgärder, mm). De övriga
långsiktiga effekterna är svåra att följa upp för enskilda åtgärder. De följs med fördel upp
som en del i den regionala och nationella övervakningen och uppföljningen av biologisk
mångfald, naturmiljöer och vattenkvalitet.

Vid rätt förutsättningar kan en restaurering av våtmarker bidra effektivt till en
ökad grundvattenbildning och/eller ökad kolbindning. Detta är två viktiga
ekosystemtjänster som förser Gotlands befolkning med dricksvatten och bidrar till att
motverka klimatförändringarna. För att det ska bildas grundvatten behöver det finnas
genomsläppliga jordlager i anslutning till våtmarken. En våtmark som ligger på torvjord
har goda förutsättningar att bidra till kolbindning om den restaureras. För att minska
mängden växthusgaser bör våtmarkernas vattenyta ligga stabilt nära markytan. På
Gotland, där tillgången på vatten varierar mycket under året, kan det dock vara
lämpligare att återskapa våtmarker som är anpassade för sådana förhållanden, exempelvis
översvämningsvåtmarker.
Våtmarker kan även förbättra statusen i vatten nedströms genom att de binder näring och
partiklar. Det bidrar till arbetet med att förbättra statusen i öns vattenförekomster, till
exempel vad gäller näringshalt. För att en våtmark ska bidra med förbättrad vattenstatus
behöver den ligga i ett vattenflöde med dålig status och som våtmarken kan rena och
förbättra.
Länsstyrelsen utreder vilka av de våtmarker i underlaget från åtgärd 6 som
också kan bidra till ökad grundvattenbildning, ökad kolbindning och/eller förbättrad
status i närliggande vatten om de restaureras. Analyser behöver göras mot jordartskartan,
mot kända vattenförekomsters status och med stöd av befintlig kunskap och
expertmyndigheter.
År 2021–2025
Ett förtydligande i kartmaterialet i åtgärd 6 om vilka av våtmarkerna
som bidrar till ökad grundvattenbildning, ökad kolbindning och/eller förbättrad status i
närliggande vatten om de restaureras.
Ökad restaurering av naturliga våtmarker som kan bidra till
grundvattenbildning, kolbindning och/eller förbättrad status i närliggande vatten om de

restaureras. Detta förväntas medföra en ökad grundvattenbildning på Gotland som bidrar
positivt till öns vattenförsörjning, framför allt för enskilda brunnar. Det förväntas också
bidra till en ökad kolbindning vilket motverkar klimatförändringar. Slutligen förväntas
det bidra till en förbättrad status i öns vattenförekomster.
Resultatet följs upp utifrån att kunskapsmaterialet från åtgärd 6 har
förtydligats. Den långsiktiga effekten om ökad restaurering av naturliga våtmarker som
bidrar till grundvattenbildning, kolbindning och/eller förbättrad status i närliggande
vatten kan följas upp genom ärendeflödet på länsstyrelsen (anmälningar om
vattenverksamhet, bidrag till naturvårdande åtgärder, mm). Bidraget till
grundvattenbildning kan följas upp med loggers i intilliggande brunnar om uppföljningen
startar i tillräckligt god tid. Länsstyrelsen har loggers för detta. Statusförbättringen i
närliggande vatten följs upp i VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Bidraget till
kolbindning är svårt att följa upp för en enskild åtgärd.

En kartläggning gjord av en student vid Stockholms universitet visar att 97 %
av strandängarna kommer försvinna vid en havsnivåhöjning på en meter. Vid en
havsnivåhöjning på två meter försvinner 99 % av de gotländska strandängarna
(Cedergren, Boel. 2013). Globalt förväntas havsnivån ha stigit med en meter fram till år
2100. För att bevara den biologiska mångfalden knutna till strandängar behöver
motsvarande arealer strandängar nyskapas innanför den nya strandlinjen.
Uppsala universitet campus Gotland tar fram ett underlag som visar på
möjliga områden att nyskapa strandängar för att kompensera för den förlust av
strandängar som kommer ske vid en havsnivåhöjning. Möjliga områden är sådana som
saknar bebyggelse och infrastruktur, ligger på lämplig höjd över havet för att motsvara
framtidens strandlinje, har lämpliga jordlager och markstruktur där strandängsarter kan
vandra in och helst ligger i anslutning till befintliga artrika strandängar för att underlätta
artspridningen. Arbetet sker i form av ett exjobb där länsstyrelsen stöttar som handledare.
Länsstyrelsen ansvarar för att informationen i underlaget förs in i värdetrakterna för
våtmarker, så det blir tydligt i varje värdetrakt vilka möjligheter det finns att gynna och
nyskapa strandängar och dess mångfald.
År 2020–2021

Kartor och digitala filer över möjliga områden att nyskapa
strandängar. Underlaget kommuniceras med berörda markägare och görs tillgängligt för
berörda myndigheter.
Målet är att kunskap om strandängarnas försvinnande och de
möjligheter det finns att nyskapa strandängar kommer leda till inspiration för restaurering
och ökat hänsynstagande när det gäller förändrad markanvändning i de aktuella
områdena.
Resultatet följs upp utifrån vilket kunskapsmaterial som tagits fram och hur
det har kommunicerats och tillgängliggjorts. Den långsiktiga effekten kan följas upp
utifrån vilka förändringar i markanvändning som görs i de områden som pekats ut som
lämpliga för att nyskapa strandängar.

Skogstyrelen verkar för att återge dikade våtmarker sin ursprungliga funktion
för vattnet i skogslandskapet där så är lämpligt. Detta sker genom rådgivning till privata
skogsägare och vid dialoger med skogsbruket. Skogsstyrelsen jobbar även för att sprida
kunskap om våtmarker, avrinningssystem och vatten i skogslandskapet. Detta sker inom
rådgivningsaktiviteter när medel har avsatts för detta, exempelvis vid vattenvandringar
som har ett fokus på vatten i skogslandskapet.
När det är möjligt kommer Skogsstyrelsen beakta värdetrakter för våtmarker
och andra relevanta landskapsunderlag i ovan nämnda aktiviteter.
År 2020–2025
Skogsägare och entreprenörer får information och rådgivning om
våtmarker och vattensystem även utifrån ett landskapsperspektiv.
Den förväntade effekten är att återskapande av våtmarker
och hänsyn till våtmarker och vattendrag i landskapet ger största möjliga naturvårdsnytta
och ökar i omfattning. Det förväntas i sin tur leda till att den biologiska mångfalden i
våtmarker bevaras långsiktigt.
Resultatet följs upp utifrån hur landskapsperspektivet har beaktats i
Skogsstyrelsens rådgivningar och informationsträffar. Den långsiktiga effekten av största
möjliga naturvårdsnytta av återskapade våtmarker och miljöhänsyn kan följas upp genom

att se hur återskapade våtmarker och förstärkt naturvårdshänsyn vid våtmarker förhåller
sig till värdetrakter. Den långsiktiga effekten av att den biologiska mångfalden i
våtmarker bevaras långsiktigt följs upp genom regional miljöövervakning.

Utmaningarna finns mer utförligt beskrivna i Underlag till handlingsplan för Grön
infrastruktur i Gotlands län – Del C.
Klimatet på Gotland kommer att förändras i framtiden och havsnivån
kommer stiga. Det kommer påverka både arter och ekosystem.
Många alvarmarker är obetade idag med följden att de växer igen. Det
gör att alvarets ursprungliga djur och växter trängs undan och att mångfalden minskar.
Alvarmarker har ofta nyttjats för olika former av
fysisk påverkan och exploatering, exempelvis upplag, vindkraftsutbyggnad, kalkbrytning,
vägar och bebyggelse. Sådan påverkan leder till att alvarmarkernas artrikedom minskar
och att deras ursprungliga växter och djur trängs ut.
Det är många idag som jobbar för att bevara och sköta alvarmarker. Nedan följer exempel
på det arbetet. Åtgärderna bidrar till att stärka den gröna infrastrukturen för alvarets arter
i landskapet. Detta gäller särskilt om åtgärderna är planerade med ett landskapstänk.
I bilagan till handlingsplanen redovisas exempel på styrande dokument som helt eller
delvis handlar om att bevara och sköta alvarmarker.
På Gotland betas idag cirka 4800 hektar alvarmark med ersättning från EU:s
miljöersättningar. Det motsvarar cirka 15% av öns alvarmarker. Den verkliga arealen
betade alvarmarker är troligtvis större.
Åren 2001–2006 restaurerades (röjdes) stora arealer alvarmark på Gotland. Betet
återupptogs och marken återfick sin öppna karaktär. Idag restaureras mindre arealer
alvarmark med stöd av miljöersättningar i landsbygdsprogrammet.

Idag ingår 3500 hektar alvarmark i naturreservat (inte medräknat Gotlandskusten) och i
Natura 2000-områden. Det motsvarar drygt 10% av öns alvarmarker.
Det finns ingen heltäckande inventering av alvarmarker med en noggrannhet som är
användbar för planering av åtgärder. Däremot finns det olika kunskapsunderlag som har
tagits fram genom åren och som visar på var alvarmarkerna på ön finns. Och arbetet
pågår fortfarande. Exempel på arbeten och underlag för att öka kunskapen om
alvarmarkernas utbredning listas nedan.
•
•
•
•
•

Ängs- och betesmarksinventeringen. God noggrannhet men inte heltäckande.
Kartskikt med alla alvarmarker som får miljöersättning. God noggrannhet men
inte heltäckande.
Natura 2000-naturtypskartering (NNK) - Kartering av naturtyper, inklusive
alvarmarker, i skyddade områden. God noggrann men inte heltäckande.
Kartering genom flygbildstolkning av alvarmarker på Fårö. Tillräckligt god
noggrannhet för planering av åtgärder, endast heltäckande för Fårö.
Gotlands Botaniska förening har genomfört en länstäckande inventering av
växter på ön under flera decennier. Inventeringsresultatet är publicerat i Gotlands
Flora och håller nu på att läggas in i artportalen. Artfynden bidrar med viktig
information om var Gotlands alvarmarker finns men också vilken kvalitet
alvarmarkerna har.

När det gäller skötsel och restaurering av alvarmarker så är markägare och djurhållare de
främsta aktörerna och initiativtagarna. Skötseln och restaureringen sker i de flesta fall
med stöd av EU:s miljöersättningar, som länsstyrelsen administrerar.
När det gäller skydd av alvarmarker, till exempel genom naturreservat, så är länsstyrelsen
och markägare de främsta initiativtagarna. Initiativ kan även komma från till exempel
föreningar och utvecklingsbolag. Länsstyrelsen bildar naturreservat och föreslår Natura
2000-områden. Regeringen bildar Natura 2000-områden.
Kunskap om alvarmarker tas oftast fram av länsstyrelsen, SGU, Naturvårdsverket och
ideella naturföreningar. Kunskap kan även tas fram av privata exploatörer i
miljökonsekvensbeskrivningar samt i forskningsprojekt.

Insatsområden och åtgärder i handlingsplanen ska bidra till att det pågående arbetet med
att bevara och sköta alvarmarker ännu bättre ska kunna stärka den gröna infrastrukturen i
landskapet.

Ett rikt växt- och djurliv

Negativ fysisk påverkan på alvarmarkerna
År 2020–2025
Hållbart brukande av mark och vatten, avvägd fysisk prövning och planering
All alvarmark på Gotland.
•
•
•
•
•
•
•
•

Markägare
Region Gotland
Länsstyrelsen
Försvarsmakten
Stenindustrin
Mellanskog
LRF
Vindkraftsintressenter

•
•

Ideella naturvårdsorganisationer
Uppsala universitet campus Gotland

Det finns ingen heltäckande inventering av alvarmarker med en noggrannhet
som är användbar för planering av åtgärder. Grunden i att kunna skydda alvarmarker från
negativ påverkan är att veta var de finns, inte bara i områden där åtgärder planeras utan
på hela Gotland. Först då går det att veta vilken påverkan åtgärden kan få på
alvarmarkens bevarandestatus och alvarmarkens typiska arters möjlighet att överleva i
landskapet.
Det finns olika metoder att använda sig av. De två som är rimliga ur ett tidsoch kostnadsperspektiv är; 1) flygbildstolkning med hjälp av befintliga kunskapsunderlag
och med stöd av fältbesök för att kalibrera tolkningen, och 2) analys med stöd av
nationella marktäckedata (NMD) och kalibrering mot kända alvarmarker som inventerats
i fält med hög noggrannhet.
Den första metoden användes för att kartera alvarmark på Fårö inom arbetet för en grön
infrastruktur. Metoden är mer tidskrävande och därmed dyrare än den andra metoden.
Den kräver även en person med erfarenhet av flygbildstolkning på Gotland och gotländsk
natur. Resultatet bör bli av högre kvalitet än den andra metoden.
I den andra metoden identifieras alvarmarkerna med hjälp av klorofyllinnehåll på
markerna, tillsammans med trädtäckning, trädhöjd, jordlager och annan relevant data.
Resultatet bör bli av lägre kvalitet än den första metoden, men högre än de befintliga
heltäckande alvarskikt som finns idag.
En möjlighet är att göra en kombination av de båda metoderna; genomföra metod 2 över
hela Gotland och metod 1 i vissa utpekade områden med särskilt höga naturvärden knutna
till alvarmark och/eller ett högt exploateringstryck.
År 2020–2025
Ett heltäckande skikt över alvarmarker på Gotland. Skiktet ska ha
tillräcklig noggrannhet för att vara användbart vid planering av åtgärder. Skiktet ska
finnas tillgängligt för markägare, företag och myndigheter som planerar och/eller utför
åtgärder som berör alvarmark.

Ökat hänsynstagande gentemot alvarmarker vid planering
och genomförande av åtgärder, så som husbyggnation, upplag, vägdragning, kalkbrytning
och vindkraftsutbyggnad.
Resultatet följs upp utifrån vilket kunskapsmaterial som tagits fram och hur
det har tillgängliggjorts. Den långsiktiga effekten kan följas upp genom en
enkätundersökning till målgrupperna för att ta reda på hur de använder sig av skiktet. Den
kan även följas upp genom stickprov av olika myndigheters ärendeflöden för att se vilken
hänsyn som tas till alvarmarker i handläggningen.

Ängs- och betesmarksinventeringen visar med stor noggrannhet var olika
hävdgynnade naturtyper, bland annat alvarmarker, finns i landskapet och vilka arter och
strukturer de har.
Länsstyrelsen prioriterar alvarmarker i ängs- och betesmarksinventeringen.
År 2020–2025
Ökad kunskap om alvarmarker utbredning och kvalitet på Gotland.
Se åtgärd 10.
Se åtgärd 10.

Ett rikt växt- och djurliv Ett rikt odlingslandskap

Behov av skötsel
År 2020–2025
Hållbart brukande av mark och vatten
All alvarmark på Gotland.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markägare
Entreprenörer
Djurägare
Betesföreningar och andra samarbeten med betesdjur
Länsstyrelsen
LRF
Hushållningssällskapet
Gotland Grönt Centrum
Uppsala universitet campus Gotland
Region Gotland

På grund av alvarmarkernas låga avkastning har den sällan prioriterats som
betesmark om det funnits annan frodigare mark att tillgå. Eftersom alvarmarken är en
sällsynt och mycket artrik naturtyp så är det viktigt att höja kunskapen om den och
stimulera skötsel av den.
En informationskampanj genomförs inom ramen för Ett Rikt
Odlingslandskap. Här lyfts alvarmarkens natur- och kulturvärden. Här tillgängliggörs
även kalkyler om hur betesdrift på alvarmarker kan gå ihop. Kalkylerna är starkt
beroende av ersättningsnivån i miljöersättningarna. Målgruppen för kampanjen är
lantbrukare och markförvaltare.
År 2020–2025
En informationskampanj genomförs. Lantbrukare och markförvaltare
tar del av informationskampanjen.
Det långsiktiga målet är att bevara och öka arealen
alvarmark som sköts med betesdjur. En positiv bieffekt kan bli att negativ påverkan på
alvarmarker undviks.
Resultatet följs upp utifrån hur många lantbrukare och markförvaltare som
har tagit del av informationskampanjen. Den långsiktiga effekten kan följas upp genom
att följa upp arealen alvarmark som får miljöersättning.

Ett sätt för markägare och djurhållare att öka lönsamheten och därmed
incitamentet att hävda alvarmarker och andra naturbetesmarker är att gå ihop i större
samarbeten. Då kan större arealer utnyttjas, betesdriften kan bli mer rationell och det kan
leda till ökad lönsamhet.
Länsstyrelsen stimulerar nätverk och samarbete för att använda
betesresurserna optimalt i landskapet. Arbetet sker i avgränsade landskapsavsnitt i ett
eller ett par nya pilotområden. Kunskap och erfarenheter från tidigare projekt i Hejnum
och Eke används.
År 2020–2025
Nya nätverk och samarbeten kring betesdjur på naturbetesmark skapas.
Se åtgärd 12.
Resultatet följs upp utifrån hur många nya nätverk och samarbeten som
skapats. Den långsiktiga effekten kan följas upp genom att följa upp arealen alvarmark
som får miljöersättning.

Utmaningarna finns mer utförligt beskrivna i Underlag till handlingsplan för Grön
infrastruktur i Gotlands län – Del C.
Klimatet på Gotland kommer att förändras i framtiden och havsnivån
kommer stiga. Det kommer påverka både arter och ekosystem.
Småskalig plockhuggning tillsammans med bete på skogen ger en rik
biologisk mångfald. Sedan början av 1900-talet har framför allt betet i skogen, men även
plockhuggningen minskat kraftigt och många skogar är idag betydligt tätare och mörkare
än för hundra år sedan.
Trakthyggesbruket, som är den dominerande brukningsformen
idag, har skapat ett landskap som många av skogens arter inte är anpassade till. Skyddad
skog, som ofta är artrik och aldrig har varit helt kal, är endast en liten del av
skogslandskapet idag.
Eftersom många av våra skogslevande arter har blivit sällsynta är det också viktigt att
arbeta för att förbättra situationen för arter och ekosystem. I dag pågår redan ett stort
arbete med både skydd och skötsel av skog över hela ön. Nedan ges exempel på detta
arbete. Åtgärderna bidrar till att stärka den gröna infrastrukturen för skogens arter i
landskapet. Detta gäller särskilt om åtgärderna är planerade med ett landskapstänk.
I bilagan till handlingsplanen redovisas exempel på styrande och vägledande dokument
som helt eller delvis handlar om att bevara och sköta skog.

Något som utmärker Gotland är att det fortfarande finns relativt stora arealer betad skog i
länet. Idag betas cirka 4000 hektar barrskog med ersättning från EU:s miljöersättningar.
Det motsvarar knappt 3% av öns totala skogsmark.
Det pågår även restaureringar av igenväxta skogar där ett skogsbete återupptas. Det gäller
främst gamla skogar med lång kontinuitet och där det fortfarande finns spår kvar av den
tidigare hävden.
Det är på gång ett arbete om skötsel av skog med höga naturvärden inom ramen för
Gotlands skogsstrategi, se bilagan till handlingsplanen. Förhoppningen är att arbetet ska
utgöra ett viktigt bidrag för att stärka både natur- och friluftsvärden i skogen.
Skydd av skog sker både genom formellt skydd och frivilliga avsättningar. Enligt en
rapport med officiell statistik över skyddad skog (Skogsstyrelsen 2019), kopletterat med
uppgifter från Mellanskog, så såg skogsskyddet ut så här på Gotland år 2018:

Utöver den skyddade skogen i tabellen ovan så finns det ytterligare skogsmark som är
undantagen skogsbruk. Det är främst skogliga impediment, där skogsbruk inte är tillåtet,
men det kan även finnas oregisterade frivilliga avsättningar.
Idag avsätts cirka 1,7% av den produktiva skogsmarken som miljöhänsyn vid avverkning
(Skogsstyrelsen 2019).
Skogsstyrelsen har som ambition att öka medvetenhet och kunskap om hyggesfritt
skogsbruk så att arealen som brukas med metoden ökar.
Det finns ingen heltäckande inventering av skogar med höga naturvärden på Gotland.
Kunskapsbristen är störst i barrskog. Det pågår dock olika inventeringar för att öka
kunskapen. Exempel på arbeten och underlag för att öka kunskapen om skogar med höga
naturvärden listas nedan.
•
•

Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
Länsstyrelsen naturvärdesinventeringar i skog. Det är främst inventeringar av
sällsynta skogslevande arter och skogar med så höga naturvärden att de är
prioriterade för områdesskydd.

•

•
•
•

•

Kartskikt med alla skogsbeten som får miljöersättning. För att få miljöersättning
för skogsbete ska skogen vara gammal och betespräglad, vilket medför att den
har höga naturvärden.
Ängs- och betesmarksinventeringen (skogsbeten).
Natura 2000-naturtypskartering (NNK) - Kartering av naturtyper, inklusive
barrskog med höga naturvärden, i skyddade områden.
Värdetrakter för de olika skogstyperna kalkbarrskog, sandbarrskog och
betespräglad barrskog (skogsbete) på Gotland. Värdetrakter är landskapsavsnitt
med en större förekomst av barrskog med höga naturvärden än omgivande
landskap.
Gotlands Botaniska förening har genomfört en länstäckande inventering av
växter på ön under flera decennier. Inventeringsresultatet är publicerat i Gotlands
Flora och håller nu på att läggas in i artportalen. Artfynden bidrar med viktig
information om skogslevande kärlväxter.

När det gäller skötsel och restaurering av skogar och skogsbeten så är markägare och
djurhållare de främsta aktörerna och initiativtagarna. Även entreprenörer är viktiga
aktörer. Både Skogsstyrelsen och länsstyrelsen stödjer skötseln med olika former av
ersättningar för skötsel samt rådgivning.
När det gäller skydd av skogar, exempelvis naturreservat, biotopskydd eller frivilliga
avsättningar, så är markägare, länsstyrelsen och Skogsstyrelsen de främsta
initiativtagarna. Markägare sätter av frivilligt skyddade skogar. Länsstyrelsen bildar
naturreservat och föreslår Natura 2000-områden. Skogsstyrelsen bildar skogliga
biotopskydd. Båda myndigheterna kan även skriva naturvårdsavtal.
För naturvårdshänsyn i skogsbruket är skogsägare och entreprenörer de viktigaste
aktörerna. Skogsstyrelsen för dialog om målbilderna för miljöhänsyn i samband med
träffar med skogsbruket, samt med berörda aktörer vid uppföljningar av miljöhänsyn.
Kunskap om skogliga naturvärden tas oftast fram av Skogsstyrelsen. Även länsstyrelsen,
Naturvårdsverket och ideella naturföreningar bidrar till kunskapsuppbyggnaden. Kunskap
kan även tas fram av entreprenörer vid upprättande av skogsbruksplaner och av privata
exploatörer i miljökonsekvensbeskrivningar samt i forskningsprojekt.

Insatsområden och åtgärder i handlingsplanen ska bidra till att det pågående arbetet med
att bevara och sköta barrskog ännu bättre ska kunna stärka den gröna infrastrukturen i
skogslandskapet.

Levande skogar

Ett rikt växt- och djurliv Ett rikt odlingslandskap

Behov av skötsel
År 2020–2025
Effektiv naturvård, hållbart brukande av mark och vatten
Inom värdetrakt för barrskog, med prioritering av värdetrakt för
äldre betespräglad barrskog
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skogsägare
Skogsentreprenörer
Djurhållare
Betesföreningar och andra samarbeten med betesdjur
Skogsstyrelsen
Mellanskog
LRF
Skogskällingar
Länsstyrelsen
Ideella naturvårdsorganisationer

Skogsbetet har minskat starkt i hela landet. På Gotland finns den största
arealen skogsbete kvar, även om betet på skogen har minskat även här. Skogsbete som
skötselform har många fördelar. Betet ökar variationen och artrikedomen i skogen.
Skogen utgör en bra foderresurs, särskilt under torra somrar när betet har torkat bort i de
öppna markerna. Om skogsbetet berättigar till miljöersättning har skogsägaren möjlighet
att få en ekonomisk utkomst ur skogen utan att avverka den. Då skogsbete och
alvarmarker ofta förekommer tillsammans, vanligtvis i stora fållor med magert
utmarksbete, är det naturligt att samma åtgärder för att uppmuntra och stödja skötsel ska
gälla båda naturtyperna.
Se åtgärd 12 och 13, som även gäller för skogsbete.
År 2020–2025
Se åtgärd 12 och 13, som även gäller för skogsbete.
Se åtgärd 12.
Se åtgärd 12 och 13, som även gäller för skogsbete.

En skötselåtgärd gör större naturvårdsnytta i en värdetrakt där värdena är
knutna till skötsel än utanför en värdetrakt. Det kan till exempel gälla att införa bete i en
skog som ligger inom värdetrakt för skogsbete. Eller att skapa sandblottor i en skog som
ligger inom värdetrakt för sandbarrskog. Det ger större naturvårdsnytta för det insatta
arbetet om landskapsperspektivet beaktas vid skötsel av skog.
Skogsstyrelsen avser att aktivt informera och ge rådgivning för att öka
skötseln i områden med höga naturvärden och kommer då att beakta
landskapsperspektivet i rådgivningen. Skogsstyrelsen kommer även verka för att öka
skötseln i skyddade områden där behovet är kartlagt.
År 2020–2025
Skogsägare får den information och rådgivning om skötsel som ger
bästa möjliga naturvårdsnytta utifrån den kunskap som finns idag. Skötseln i skyddade
skogar förväntas öka.
Den förväntade effekten är att framtida naturvårdande
åtgärder ger största möjliga naturvårdsnytta och ökar i omfattning. Det förväntas i sin tur
leda till att den biologiska mångfalden i skogslandskapet bevaras långsiktigt.
Resultatet följs upp utifrån hur landskapsperspektivet har beaktats i
Skogsstyrelsens rådgivningar samt vilken skötsel som har bedrivits i skyddade skogar.
Den långsiktiga effekten av mer effektiv naturvårdsskötsel i skog i framtiden kan följas
upp genom att jämföra värdetrakterna med den skötsel som påbörjats (till exempel med
stöd av NOKÅS och Landsbygdsprogrammet) sedan åtgärden startade. Den långsiktiga
effekten av att den biologiska mångfalden i skogslandskapet bevaras långsiktigt följs upp
genom artdatabankens analyser vid framtagande av rödlistan.

Levande skogar

Ett rikt växt- och djurliv

Skydd och brukande av skog
År 2020–2025
Effektiv naturvård, avvägd fysisk prövning och planering, hållbart brukande av
mark och vatten
Inom värdetrakt för barrskog
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skogsägare
Skogsentreprenörer
Fortifikationsverket
Skogsstyrelsen
Mellanskog
LRF
Skogskällingar
Länsstyrelsen
Ideella naturvårdsorganisationer
Uppsala universitet campus Gotland

Etappmålet för skydd av land- och sötvattensområden säger att minst 20
procent av Sveriges land- och sötvattensområden senast år 2020 ska skyddas eller bevaras
på annat sätt. För att ett skyddat område ska bidra till etappmålet behöver det ha en
särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster. Det behöver också vara
ekologiskt representativt och väl förbundet med andra skyddade områden och/eller
förstärkt av miljöanpassat brukande.
På Gotland har skyddet av skog kommit relativt långt jämfört med många andra län i
södra Sverige. Enligt den officiella statistiken är drygt 16% av den produktiva
skogsmarken skyddad i någon form idag. För att veta hur den skyddade skogen på
Gotland uppfyller kriterierna i etappmålet behöver vi bland annat titta på hur väl den är
förbunden med andra skyddade områden och/eller förstärkt av miljöanpassat brukande.
Ett värdenätverk skapas över den skog på Gotland som är skyddad. Det är
viktigt att både formellt skyddad skog och frivilliga avsättningar ingår här för att ge en
rättvisande bild av skogsskyddet på Gotland. Ett värdenätverk visar vilka områden som
ligger så nära varandra att arter kan förväntas flytta emellan områdena. De skogar som
ingår i värdenätverk kan anses vara väl förbundna med andra skyddade områden, förutsatt
att värdenätverket är tillräckligt stort för att arter ska kunna överleva långsiktigt.
Analysen utgår från dagens kunskap om skogslevande arter och deras spridningsförmåga
(Berglund, H. m.fl. 2018). Den tar även in pågående forskning om grön infrastruktur i
skogen (Michanek m.fl. 2019). Analysen ska göras tillgänglig för markägare, företag och
myndigheter som jobbar med skydd och brukande av skog.
År 2020–2025
Kunskap om vilka skyddade barrskogar på Gotland som kan anses
uppfylla kriterierna för etappmålet och var det eventuellt finns behov av ytterligare skydd
av barrskog och andra naturvårdande åtgärder i landskapet för att skapa ett väl förbundet
nätverk av skyddade områden.
Den förväntade effekten är att kunskapsunderlaget används
vid framtida skydd av skog och andra naturvårdande åtgärder, för att förstärka och
komplettera det befintliga nätverket av skyddad skog på Gotland. Det förväntas i sin tur
leda till att den biologiska mångfalden i skogslandskapet bevaras långsiktigt och att varje
skyddad skog får största möjliga naturvårdsnytta.

Resultatet följs upp utifrån vilket kunskapsmaterial som tagits fram och hur
det har tillgängliggjorts. Den långsiktiga effekten av ett mer effektivt skydd av skog i
framtiden följs upp genom att jämföra framtidens värdenätverk i skogen med dagens och
se om de ekologiska sambanden i landskapet har förstärkts. Den långsiktiga effekten av
att den biologiska mångfalden i skogslandskapet bevaras långsiktigt följs upp genom
artdatabankens analyser vid framtagande av rödlistan.

Som nämns i bakgrunden i åtgärd 16 är det viktigt att den skyddade skogen
inte bara har höga naturvärden i sig, utan också är förbunden med andra skyddade
områden och/eller förstärkt av miljöanpassat brukande för att få störst naturvårdseffekt.
Det gäller både formellt skyddade områden och frivilliga avsättningar. När det kommer
fram ny kunskap om landskapets värden kan det vara relevant att se över den skyddade
skogen för att se hur den passar in i landskapet. Det kan dels göras på regional nivå (se
åtgärd 16), men det kan också göras i en enskild skogsbruksplan.
När Fortifikationsverket uppdaterar sin skogsbruksplan för Gotland nästa
gång så ser de över de frivilliga avsättningarna utifrån relevant kunskap om landskapets
värden, till exempel värdetrakter, och anpassar naturvårdsavsättningarna där det är
lämpligt. Fortifikationsverket pekar även ut lämpliga områden för hyggesfritt skogsbruk
på Gotland. Länsstyrelsen stöttar arbetet där det finns behov, till exempel genom att bistå
med relevanta kunskapsunderlag.
År 2020-2030
En uppdaterad skogsbruksplan för Fortifikationsverkets skogsinnehav
på Gotland, där naturvårdsavsättningarna och områden för hyggesfritt skogsbruk tar
hänsyn till de ekologiska sambanden i landskapet och till en grön infrastruktur.
En förbättrad grön infrastruktur i skogslandskapet på
Gotland vilket förväntas leda till att den biologiska mångfalden i skogslandskapet bevaras
långsiktigt och att varje avsatt skog får största möjliga naturvårdsnytta.
Resultatet kan följas upp genom att utvärdera den uppdaterade
skogsbruksplanen och se om de ekologiska sambanden i landskapet har förstärkts efter
uppdateringen. Den långsiktiga effekten av att den biologiska mångfalden i
skogslandskapet bevaras långsiktigt följs upp genom artdatabankens analyser vid
framtagande av rödlistan.

Skogsstyrelsen för dialog om målbilderna för miljöhänsyn i samband med
träffar med skogsbruket, samt med berörda aktörer vid uppföljningar av tagen hänsyn på
avverkningar. Skogsstyrelsen ger även information och råd om hyggesfritt skogsbruk. I
Skogsstyrelsens roll ingår också att bidra till ökad kunskap genom att arbeta med
utvecklingsprojekt. Skogsstyrelsen har i uppdrag att verka för ökad måluppfyllelse av
etappmål, transparens och därmed ökad skogspolitisk nytta av frivilliga avsättningar.
Skogsstyrelsen avser att inkludera landskapsperspektivet och framtagna
skogliga värdetrakter i ovan nämnda uppdrag, där det är möjligt och lämpligt.
År 2020–2025
Skogsägare och entreprenörer får den information och rådgivning om
miljöhänsyn, hyggesfritt skogsbruk och frivilliga avsättningar som ger bästa möjliga
naturvårdsnytta utifrån den kunskap som finns idag.
Den förväntade effekten är att miljöhänsyn, hyggesfritt
skogsbruk och frivilliga avsättningar ger största möjliga naturvårdsnytta och ökar i
omfattning. Det förväntas i sin tur leda till att den biologiska mångfalden i
skogslandskapet bevaras långsiktigt.
Resultatet följs upp utifrån hur landskapsperspektivet har beaktats i
Skogsstyrelsens rådgivningar och informationsträffar. Den långsiktiga effekten av största
möjliga naturvårdsnytta av miljöhänsyn och hyggesfritt skogsbruk kan följas upp genom
att se hur de förhåller sig till värdetrakter. Frivilliga avsättningar går dock inte att följa
upp geografiskt, då de inte är offentliga för största delen av Gotlands skogar. Den
långsiktiga effekten av att den biologiska mångfalden i skogslandskapet bevaras
långsiktigt följs upp genom artdatabankens analyser vid framtagande av rödlistan.

Det viktigaste verktyget för att kunna bevara skogens naturvärden i landskapet
är att veta var skogar med höga naturvärden finns. Det gäller för både markägare,
skogsentreprenörer och myndigheter.
Länsstyrelsen genomför årliga inventeringar i fält för att utöka kunskapen om
var skogar med höga naturvärden finns och vilka naturvärden de hyser. Omfattningen av
inventeringarna varierar i omfattning beroende på vilka riktade uppdrag och medel som
finns. Inventeringen sker i gammal skog som ligger inom värdetrakt för barrskog och
utanför skyddade områden. Markägare informeras om resultatet. Informationen till
markägarna inriktar sig på hur de kan bidra till att bevara dessa naturvärden i ett
landskapsperspektiv. Informationen tar även in andra naturvärden än de skogliga om det
är relevant på landskapsnivå. Ett exempel är om det inventerade skogslandskapet även
hyser rikligt med våtmarker och vattensystem.
År 2020–2025
Ökad kunskap hos markägare om naturvärdena i deras skogar och ur
deras skogar bidrar till att bevara skogslevande arter i landskapet.
Kunskapen förväntas leda till ett effektivare urval av
skyddad skog och naturvårdsåtgärder i skog. Det gäller både formellt skydd, frivilliga
avsättningar och hänsyn vid avverkning. Det förväntas i sin tur leda till att den biologiska
mångfalden i skogslandskapet bevaras långsiktigt och att varje skyddad skog får största
möjliga naturvårdsnytta.
Resultatet följs upp utifrån vilket kunskapsmaterial som tagits fram och hur
informationen har gått ut till markägare. Den långsiktiga effekten av ett mer effektivt
skydd av skog följs upp genom att se hur de inventerade skogarna bevaras i framtiden.
Den långsiktiga effekten av att den biologiska mångfalden i skogslandskapet bevaras
långsiktigt följs upp genom artdatabankens analyser vid framtagande av rödlistan.

Utmaningarna finns mer utförligt beskrivna i Underlag till handlingsplan för Grön
infrastruktur i Gotlands län – Del C.
En stor del av friluftslivet på Gotland sker längs med länets kust. En
framtida havsnivåhöjning kan komma att påverka leder, välbesökta stränder och andra
viktiga friluftsområden längs kusten.
Det är viktigt att det finns oexploaterad natur som är tillgänglig för alla
samhällets invånare att bedriva friluftsliv i. Tillgänglighet ser olika ut för olika
människor.
För att det gotländska friluftslivet ska kunna utvecklas
långsiktigt krävs skötsel av naturområden och ansvariga huvudmän för de flesta
friluftsområden och leder.
På sommaren kan vissa naturområden utsättas för ett högt
besökstryck. Det kan förta friluftsupplevelsen och även orsaka skada på naturen.
Det kan uppstå konflikter mellan olika typer av
friluftsliv, till exempel mellan promenerande besökare, cyklister och ryttare. Även
lösspringande hundar kan verka störande. Vissa besökare känner även oro om det pågår
jakt i området.
Det finns flera olika aktörer som arbetar för att stärka friluftslivets infrastruktur på ön.
Nedan ges exempel på detta arbete.
I bilagan till handlingsplanen redovisas exempel på styrande och vägledande dokument
som helt eller delvis handlar om att värna och utveckla friluftslivet.
Länsstyrelsen samordnar friluftslivsarbetet inom länet och kan genom samverkan och
samarbete utveckla friluftslivet. I det ingår att stötta privata initiativ till längre
vandringsleder.
Skyddad natur är en viktig resurs för friluftslivet. Därför jobbar länsstyrelsen med att
utveckla friluftslivet i länets naturreservat.
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har drivit ett projekt för att skapa en längre
vandringsled mellan Kappelshamn och Visby. Leden fortsätter att utvecklas i
länsstyrelsens regi.
Region Gotland har en viktig roll i samhällsplaneringen för att utveckla och bevara
friluftslivsvärden. Här är särskilt tätortsnära natur viktig för det vardagliga friluftslivet.
Det finns två kommunala naturreservat, båda i nära anslutning till Visby och båda med en
tydlig friluftsinriktning.

Region Gotland ger bidrag till föreningar inom kultur- och fritidssektorn. Regionen kan
även genom utvecklingsmedel ge bidrag till olika typer av friluftslivsprojekt.
Region Gotland har påbörjat arbetet med en friluftskarta; en digital karta som visar på
friluftsområden och leder.
På Gotland finns många lokala initiativ med kortare vandringsleder/stigar och ridleder.
Många föreningar har egna motionsspår för löpning och cykel eller naturstigar. Det har
även tagits ett initiativ till längre en vandringsleder på östra Gotland. Initiativet drivs av
lokala föreningar och utvecklingsbolag.

Den ideella föreningen Leader Gute driver projekt för att uppmuntra lokala grupper att
tillgängliggöra vandring i sin närmiljö. Leader Gute erbjuder också workshops som sker i
samarbete med länsstyrelsen. Projektet pågår under perioden 2020-2021.
Ett stort bidrag till friluftslivet är att ideella föreningar får ut människor i naturen i deras
respektive verksamhet. Här har både friluftsföreningar, hembygdsföreningar,
idrottsföreningar och jaktklubbar en viktig roll.
På Gotland är Pilgrimsleden den längsta vandringsleden idag. Den är 45 kilometer lång
och går mellan Visby och Sankt Olofsholm. Den förvaltas av norra Gotlands pastorat med
stöd av Visby stift.

Insatsområden och åtgärder i handlingsplanen ska bidra till att det pågående arbetet med
infrastrukturen för friluftsliv på ön ytterligare ska stärkas.

Levande sjöar- och
vattendrag

Myllrande våtmarker Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap Hav i balans samt
levande kust och
skärgård

Ett rikt växt- och
djurliv

God bebyggd miljö

Friluftslivet går in som en viktig del i den sociala dimensionen av de globala målen för
hållbar utveckling. Friluftslivet går dock inte att koppla till ett specifikt mål.
•
•

Fragmentering, barriäreffekter, exploatering och tillgänglighet
Behov av skötsel och driftsansvar
År 2020–2025

Avvägd fysisk prövning och planering, hållbart brukande av mark och vatten och
effektiv naturvård

Hela Gotland

•
•
•
•
•
•
•
•

Region Gotland
Ideella föreningar; sockenföreningar, friluftsföreningar och idrottsföreningar.
Utvecklingsbolag
Markägare
Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen
LRF
Jägarförbundet

En viktig förutsättning för att bedriva friluftsliv är att känna till var det finns
lämpliga områden att vistas i, vad besökaren kan uppleva där och hur tillgängligheten till
området ser ut.
Region Gotland tar fram en digital karta över friluftsområden, leder och
frilufts- och tillgänglighetsanordningar på Gotland. Kartan ska vara tillgänglig på Region
Gotlands hemsida. Kartan uppdateras löpande vid ny information.
År 2020–2021
En digital karta över friluftsområden, leder och frilufts- och
tillgänglighetsanordningar på Gotland.
Kartan förväntas öka kunskapen hos medborgare och turister
om var det finns lämpliga friluftsområden utifrån deras behov. Det förväntas i sig
medföra att de bedriver friluftsliv i ökad utsträckning, vilket stärker hälsa, naturförståelse
och regional utveckling.
Resultatet följs upp utifrån vilket kartmaterial som tagits fram och hur det är
tillgängliggjort. Den långsiktiga effekten om ökad kunskap om friluftsområden kan följas
upp med en enkel webbenkät till de som besöker friluftskartan. Det långsiktiga målet om
ökat friluftsliv, stärkt hälsa, ökad naturförståelse och regional utveckling kan följas upp i
ordinarie enkäter och undersökningar om friluftsliv, folkhälsa och företagsamhet på
Gotland. Det kommer dock inte gå att härleda resultatet till friluftskartan.

Vandring och längre vandringsleder har inte varit utmärkande för Gotland.
Trots det är det vanligaste sättet för gotlänningar att bedriva friluftsliv genom nöjes- och
motionspromenader. På senare tid har det påbörjats flera projekt med att dra längre
vandringsleder.
Länsstyrelsen uppmuntrar lokala initiativ till vandringsleder och stöttar
Region Gotland eller andra tänkbara huvudmän för leder. Det kan till exempel ske genom
att samla ”ledaktörer” (friluftsnätverket, hembygdsföreningar, utvecklingsbolag, Region
Gotland och andra tänkbara huvudmän för leder) genom ett antal workshops om
friluftsliv. Det kan även innebära att ta fram och tillgängliggöra en gemensam standard
för uppmärkning och underhåll av leder.
År 2020–2025
Nya längre vandringsleder på Gotland, med ett tydligt
huvudmannaskap. Lederna finns tillgängliga i Region Gotlands friluftskarta.
Lederna förväntas medföra att medborgare och turister
bedriver friluftsliv i ökad utsträckning, vilket stärker folkhälsan. De som nyttjar lederna
får även uppleva olika delar av det gotländska landskapet, vilket stärker naturförståelse
och regional utveckling.
Resultatet följs upp utifrån vilka nya leder som bildats, hur
huvudmannaskapet ser och om de finns tillgängliga i Region Gotlands friluftskarta. Den
långsiktiga effekten om ökat friluftsliv, stärkt hälsa, ökad naturförståelse och regional
utveckling kan följas upp i ordinarie enkäter och undersökningar om friluftsliv, folkhälsa
och företagsamhet på Gotland. Det kommer dock inte gå att härleda resultatet till de nya
vandringslederna. En indikation kan fås genom att mäta hur många som nyttjar de nya
vandringslederna.

Naturreservat är sevärda områden som kan erbjuda varierande
naturupplevelser. De flesta naturreservat på ön nås enklast med bil idag. Att binda
samman naturreservat med längre vandringsleder stärker infrastrukturen för friluftsliv på
Gotland.
Länsstyrelsen utreder hur det går att binda ihop naturreservat med längre
vandringsleder. Utredningen är tänkt att komplettera befintliga initiativ till längre
vandringsleder.
År 2020–2022
Förslag på nya längre vandringsleder på ön som binder samman flera
naturreservat. Förslagen tillgängliggörs för markägare och andra aktörer som har ett
intresse av vandringsleder.
Nya initiativ till längre vandringsleder, som inkluderar flera
naturreservat. Initiativen kan antingen komma från myndigheter eller privata aktörer.
Resultatet följs upp utifrån vilket underlag som tagits fram och hur det har
tillgängliggjorts. Den långsiktiga effekten mäts genom att följa upp hur många nya
vandringsleder som inkluderar naturreservat.

Jakt är en friluftsaktivitet som ibland kan komma i konflikt med annat
friluftsliv. Frågan om hur jakt ska bedrivas i naturreservat har kommit upp vid flera
tillfällen på Gotland det senaste året. Troligtvis har frågan aktualiserats på grund av att
rådjursstammen har ökat drastiskt på Gotland de senaste åren och därmed också behovet
av jakt på rådjur. För att det ska vara tydligt och transparent hur frågan om jakt hanteras i
naturreservaten, är det bra med övergripande riktlinjer för hur länsstyrelsen arbetar.
Länsstyrelsen tar fram en policy för hur frågan om jakt ska hanteras vid
bildande eller revidering av naturreservat. Policyn ska förankras med berörda intressenter.
Liknande policys har tagits fram på andra länsstyrelser, till exempel i Örebro län.
År 2020–2023
Policyn förväntas ta ett länsövergripande grepp om frågan hur jakt
hanteras vid bildande eller revidering av naturreservat. Den innehåller då även en
länsövergripande avvägning mellan det enskilda intresset att bedriva jakt och det
allmänna intresset av att bedriva friluftsliv i naturreservaten.

Policyn syftar till att skapa en trygghet hos berörda
intressenter och reservatsbesökare om hur jakt bedrivs i naturreservat och hur frågan
hanteras i bildandeprocessen.
Resultatet följs upp utifrån vilket underlag som tagits fram och hur det har
förankrats. Den långsiktiga effekten kan mätas genom enkätundersökningar, dels hos
besökare i naturreservat dels hos intressenter i jaktfrågan.

De flesta naturreservat på ön nås enklast med bil idag. Drygt 15 % av öns
naturreservat nås med buss året runt och nästan 20% nås med buss på sommaren. Alla har
inte tillgång till bil eller körkort. För att fler människor ska kunna nå ut i naturreservaten
är det därför viktigt att de är tillgängliga med kollektiva färdmedel.
Region Gotland och länsstyrelsen utreder var det är lämpligast att anlägga
nya hållplatser längs med befintliga busslinjer, för att öka tillgängligheten till
naturreservat med buss. För att ett naturreservat ska räknas som tillgängligt med buss
behöver en entré till naturreservatet ligga inom 500 meter från en busshållplats. Det
framtagna underlaget kan sedan användas vid framtida utveckling av kollektivtrafiken på
Gotland.
År 2020–2021
Ett underlag som visar var det är lämpligt att anlägga nya hållplatser
för att öka tillgängligheten till naturreservat med buss.
Där det är möjligt kommer Region Gotland väga in
underlaget när nya hållplatser skapas. Förhoppningen är att det ska leda till att fler
naturreservat är tillgängliga med buss.
Resultatet följs upp utifrån vilket underlag som tagits fram. Den långsiktiga
effekten mäts genom att följa upp hur Region Gotland har använt sig av underlaget och
om det har tillkommit några nya busshållplatser enligt förslaget i underlaget.

Levande sjöar- och
vattendrag

Myllrande våtmarker Levande skogar

Ett rikt växt- och
djurliv

Ett rikt odlingslandskap Hav i balans samt
levande kust och
skärgård

God bebyggd miljö

En god samhällsplanering försäkrar oss fortsatt tillgång till grundvatten samt undviker
risken för översvämningar, ras och erosion i bebyggda områden. Den säkrar även tillgång
till träd och grönområden för rekreation, luftrening, bullerdämpning och klimatreglering i
tätorter och städer. Vidare tryggar en god samhällsplanering den biologiska mångfalden i
kommunen, vilket är en förutsättning för en rad viktiga ekosystemtjänster så som matoch virkesproduktion.
År 2020–2025
Avvägd fysisk prövning och planering
Hela Gotland

•
•
•

Region Gotland
Länsstyrelsen
Medborgare, företag och föreningar på Gotland som berörs av den kommande
översiktsplanen

Region Gotland har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan. Den är tänkt att
ersätta den befintliga översiktsplanen som sträcker sig fram till år 2025. Översiktsplanen
och de fördjupade översiktsplanerna är de mest övergripande och heltäckande verktygen
för samhällsplanering. De ger i sin tur vägledning och styrning för prövningar av
detaljplaner och lov. I samband med arbetet med den nya översiktsplanen har även ett
arbete för att ta fram en grönplan startat.
Region Gotland tar fram en grönplan som är tänkt att bidra till att
bevara/skapa en väl fungerande grön infrastruktur. Grönplanens ställningstaganden
införlivas i översiktsplanen. Länsstyrelsen har en stöttande funktion i arbetet.
År 2020–2025
Införlivandet av ställningstagandena från grönplanen in i
översiktsplanen förväntas bidra till bättre förankring och tydliggöra grön infrastrukturs
betydelse för den fysiska planeringen på Gotland.
Åtgärden förväntas leda till en bevarad alternativt förbättrad
grön infrastruktur på Gotland med avseende på samhällsutvecklingens påverkan. Det
förväntas i sin tur bidra till att den biologiska mångfalden i landskapet bevaras långsiktigt
och viktiga ekosystemtjänster bibehålls.
Resultatet följs upp utifrån vilket material som tagits fram och hur det
används inom Region Gotland. Den långsiktiga effekten av att den biologiska mångfalden
i landskapet bevaras långsiktigt följs upp genom artdatabankens analyser vid framtagande
av rödlistan. Det blir dock svårt att veta vilken enskild effekt grönplanen har haft.

Levande sjöar- och
vattendrag

Myllrande våtmarker Levande skogar

Ett rikt växt- och
djurliv

Ett rikt odlingslandskap Hav i balans samt
levande kust och
skärgård

Insatsområdet bidrar till att den biologiska mångfalden bevaras i landskapet. En stor
mångfald av växter och djur i landskapet försäkrar oss tillgång till alla nyttor arterna
bidrar med i ekosystemen och som vi är beroende av, såsom pollinering, nedbrytning och
näringsåterförsel, jordbearbetning och predation av skadedjur på grödor och plantor.
År 2020–2025

Hållbart brukande av mark och vatten
Hela Gotland
•
•
•

Försvarsmakten
Länsstyrelsen
Markägare

Försvarsmakten satsar mycket på utbildning av sin personal, även inom
miljöområdet. I dessa utbildningar kan kunskap om Gotlands känsliga och skyddsvärda
naturmiljöer inkluderas.
Försvarsmakten och länsstyrelsen tar tillsammans fram ett kortfattat
utbildningsmaterial om Gotlands känsliga och skyddsvärda naturmiljöer.
År 2020–2021
Ett kortfattat utbildningsmaterial om Gotlands känsliga och
skyddsvärda naturmiljöer. Materialet används vid utbildning av Försvarsmaktens
personal.
Vid militära övningar på Gotland riskerar inte naturmiljöer
att påverkas negativt på grund av kunskapsbrist. Naturmiljöer kan även påverkas positivt
genom medvetna val.
Resultatet följs upp utifrån vilket material som tagits fram och hur det
används inom Försvarsmaktens verksamhet. Den långsiktiga effekten kan följas upp
genom att utvärdera påverkan på naturmiljön, både positiv och negativ, efter genomförda
övningar.

Försvarsmakten genomför många övningar på civil mark och inför dessa
övningar görs en riskanalys av övningens påverkan på bland annat känsliga naturmiljöer.
Försvarsmakten och länsstyrelsen tar tillsammans fram regionala
prioriteringar för påverkan på känslig naturmiljö, både vilka naturmiljöer som är mest
känsliga för påverkan och vilka tider på året som vissa naturmiljöer kan vara känsliga.
Något liknande har gjorts i Karlskrona i form av en marinbiologisk kalender som
beskriver vilken tid på året det är bäst att genomföra övningar till havs. Underlaget bör
även inkludera vilka naturmiljöer som gynnas av störning och där en övning kan få
positiva effekter.
År 2021–2022
Regionala prioriteringar för påverkan på känslig naturmiljö på
Gotland. Även prioriteringar för positiv påverkan i störningsgynnade miljöer.
Prioriteringarna används av Försvarsmakten för att planera övningar på civil mark, både
var det är lämpligt att förlägga dem och när i tiden. De blir dessutom en hjälp i
riskanalysen som görs inför en övning när det gäller påverkan på känsliga naturmiljöer.
Se åtgärd 26.
Se åtgärd 26.

Levande sjöar- och
vattendrag

Myllrande våtmarker Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap Hav i balans samt
levande kust och
skärgård

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och
djurliv

Insatsområdet bidrar till att den biologiska mångfalden bevaras i landskapet och att
friluftslivet ökar på ön. Det ger viktiga ekosystemtjänster, så som mat- och
virkesproduktion, folkhälsa och regional utveckling.
År 2020–2025
Hållbart brukande av mark och vatten, avvägd fysisk prövning och planering,
effektiv naturvård
Hela Gotland
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Markägare
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Uppsala universitet campus Gotland

Målet är att arbetet för en grön infrastruktur; landskapsperspektiv och
ekosystemtjänster, ska ingå naturligt i vårt sätt att tänka och agera. Det gäller både
myndigheter, företag och privatpersoner. Länsstyrelsen bedriver en bred verksamhet med
många områden där det är lämpligt att integrera arbetet för en grön infrastruktur.
Länsstyrelsen integrerar arbetet för en grön infrastruktur i sin verksamhet där
det är möjligt och lämpligt. Det kan till exempel gälla ärendehantering, rådgivning,
strategier och handlingsplaner, utvecklingsplaner samt prioriteringsgrunder för stöd.
År 2020–2025
Länsstyrelsen har integrerat arbetet för en grön infrastruktur i de delar
av verksamheten där det är lämpligt.

Länsstyrelsens arbete bidrar på ett mer effektivt sätt till att
bevara den biologiska mångfalden och stärka friluftslivet på ön.
Resultatet kan följas upp i hur arbetet för en grön infrastruktur har integrerats
på länsstyrelsen, exempelvis i interna rutiner och strategier. Den långsiktiga effekten kan
följas upp genom att följa effekten av länsstyrelsens arbete i årsredovisningen. Det kan
dock vara svårt att urskilja arbetet för en grön infrastruktur i den uppmätta effekten.

Arbetet för en grön infrastruktur berör många olika aktörer i samhället, till
exempel skogsentreprenörer, lantbrukare, markägare, myndigheter, kraftledningsbolag
och ideella organisationer. För att berörda aktörer ska kunna arbeta för en grön
infrastruktur är det viktigt att det finns lättillgängliga och användarvänliga
kunskapsunderlag som stöder aktörerna i deras arbete.
Länsstyrelsen tillgängliggör kunskapsunderlag och annan information som
berör grön infrastruktur på ett lättillgängligt och användarvänligt sätt, utifrån
målgruppernas behov. Därför är det viktigt att känna till vilka målgrupperna är och deras
behov. Könsuppdelad statistik kan vara ett verktyg. Underlagen kan till exempel
tillgängliggöras genom information på hemsidan, planeringskatalogen, nedladdningsbara
skikt, en storymap, ett webbgis, nyhetsbrev och direkta kontakter. Det kan också ske
genom att förtydliga befintliga kunskapsunderlag, till exempel beskrivningar av varje
värdetrakt och goda exempel på hur den biologiska mångfalden i värdetrakterna kan
gynnas. Arbetet sker i dialog med berörda aktörer.
År 2020–2022
Kunskapsunderlag och information om grön infrastruktur finns
tillgänglig på möjligast användarvänliga sätt för berörda aktörer.
Kunskapsunderlaget och informationen används av berörda
aktörer vid planering och genomförande av verksamheter och åtgärder. Det leder till att
varje åtgärd som genomförs får en så stor positiv naturvårdseffekt som möjligt samt att
negativa effekter kan undvikas i ett tidigt skede.
Resultatet kan följas upp i hur material om grön infrastruktur har
tillgängliggjorts och vilken dialog som skett med berörda aktörer. Den långsiktiga
effekten kan följas upp genom att fråga olika aktörer om och i så fall hur de använder sig
av underlaget samt hur det har påverkat deras verksamhet.

Att ta hänsyn till landskapsperspektivet och ekosystemtjänster i verksamheter
och åtgärder innebär på många håll en förändring i arbetssättet. Då krävs användbara och
relevanta kunskapsunderlag så att förändringen går så enkelt som möjligt. Flera av
åtgärderna i handlingsplanen handlar om att ta fram nya kunskapsunderlag för att
förenkla arbetet för en grön infrastruktur. Det kommer troligtvis att löpande dyka upp
behov av nya kunskapsunderlag.
Det är inte alltid som länsstyrelsen kommer ha ekonomiska medel för att
kunna ta fram önskvärda kunskapsunderlag. Länsstyrelsen ska dock samordna behovet av
nya kunskapsunderlag och möjligheterna att ta fram dessa. En viktig aktör i arbetet med
att ta fram nya kunskapsunderlag är Uppsala universitet, campus Gotland.
År 2020–2025
Nya kunskapsunderlag inom arbetet för en grön infrastruktur tas fram
samordnat och likartat med tillgänglig finansiering.
Nya kunskapsunderlag tillkommer löpande inom arbetet för
en grön infrastruktur och tillgängliggörs på samma sätt som tidigare underlag.
Resultatet kan följas upp i hur länsstyrelsen hanterar samordningen. Den
långsiktiga effekten kan följas upp genom antalet nya kunskapsunderlag inom arbetet för
en grön infrastruktur och hur de har tillgängliggjorts och använts.

Under förankringen av handlingsplanen för Grön infrastruktur så har behovet av
ytterligare fokusområden framförts. Det gäller främst småbiotoper i åkerlandskapet och
ängar. Dessa beskrivs kortfattat nedan. Varje område har även en åtgärd kopplad till sig,
som en start i arbetet för att bevara och stärka den gröna infrastrukturen för dessa
naturmiljöer. I framtiden är tanken att den reviderade handlingsplanen ska ha med dessa
fokusområdena med fler åtgärder.

Småbiotoper i åkerlandskapet har försvunnit i stor utsträckning på grund av jordbrukets
rationalisering. Därför är många småbiotoper skyddade idag genom det generella
biotopskyddet. Detta står många gånger i konflikt med utvecklingen av lantbruket.
Samtidigt är småbiotoper i åkerlandskapet nödvändigt för att bevara viktiga
ekosystemtjänster för lantbruket.
De lantbrukare som söker gårdsstöd har även ett förgröningsstöd. I detta förgröningsstöd
ingår ekologiska fokusarealer. Ekologiska fokusarealer är områden som kan förbättra den
biologiska mångfalden, till exempel blommande träda, salix och obrukade fältkanter på
åkermark.

Jägarförbundet driver ett projekt som handlar om att skapa blommande miljöer i
åkerlandskapet för att gynna rapphöns. Rapphönan är en signalart, vilket innebär att om
den gynnas så gynnas även mycket annan biologisk mångfald i form av insekter och
fåglar. Projektet har slagit väl ut och det har funnits ett stort intresse för de föreslagna
åtgärderna bland markägare.
Antalet pollinerande insekter minskar drastiskt världen över, så även i Sverige. Sverige
har nu gått med i en sammanslutning med flera andra länder som särskilt
uppmärksammar den oroande nergången och som vill agera. Det har resulterat i att flera
myndigheter år 2020 har fått i uppdrag att arbeta för att gynna pollinatörer. Länsstyrelsen
har fått särskilda medel till att genomföra åtgärder för att gynna pollinatörer.

Ett rikt växt- och djurliv Ett rikt odlingslandskap
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Det finns idag ingen övergripande bild över hur småbiotoperna i
åkerlandskapet är fördelade på Gotland. Kunskap om var småbiotoperna finns någonstans
och hur de är fördelade i landskapet är grunden för att kunna veta hur bra den gröna
infrastrukturen är för de arter som är beroende av småbiotoperna.
Länsstyrelsen kartlägger småbiotoperna i åkerlandskapet. Det görs med hjälp
av blockdatabasen, Nationell MarktäckeData, höjdmodellen och andra lämpliga underlag.
Idealiskt ska kartläggningen kunna dela in småbiotoperna i olika kategorier, exempelvis
öppna diken och åkerholmar. Utifrån kartläggningen identifieras vilka odlingslandskap
som behöver ett tillskott av småbiotoper och vilka som har en fungerande grön
infrastruktur för arter knutna till småbiotoper.
År 2020–2025
En kartläggning av småbiotoper i åkerlandskapet samt en bedömning
av vilka odlingslandskap som har en fungerande grön infrastruktur av småbiotoper och
vilka som behöver tillskott av småbiotoper. Underlaget tillgängliggörs för berörda
intressenter.
Kunskapsunderlaget är tänkt att skapa en stolthet hos
lantbrukare för de värdefulla naturelement de förvaltar samt inspirera till att skapa nya
småbiotoper och blommande åkerkanter i områden där det råder brist.
Kunskapsunderlaget ska också vara ett stöd för åtgärder i projektet om att gynna
pollinatörer. Kunskapsunderlaget ska även kunna användas som en bedömningshjälp i
ärenden om dispens från det generella biotopskyddet. Underlaget ska utgöra en grund för
framtida insatsområden och åtgärder för småbiotoper i åkerlandskapet inom arbetet för en
grön infrastruktur.
Resultatet kan följas upp utifrån vilket kunskapsunderlag som tagits fram
och hur det har tillgängliggjorts. Den långsiktiga effekten kan följas upp genom att
genomföra en likadan kartläggning om några år och se hur den gröna infrastrukturen har
förändrats för småbiotoper i åkerlandskapet. Det kan dock vara svårt att koppla resultatet
enbart till arbetet för en grön infrastruktur.

Arealen ängsmark har minskat drastiskt på Gotland de senaste två hundra åren. Som mest
hyste Gotland drygt 30 000 hektar ängsmark på 1800-talet, vilket är cirka 10% av öns yta.
I dag finns drygt 300 hektar slåtteräng kvar. Det mesta av de slåtterängar som har
försvunnit har odlats upp till åkermark. Resterande areal är idag betesmark, skog eller
tomtmark. Med en så liten areal slåtteräng kvar är det svårt för arter som främst lever i
slåtterängar att överleva långsiktigt och att kunna sprida sig i landskapet.
Skötseln av slåtterängar är både omfattande och tidskrävande, med flera olika moment
under året. I dag finns det flera slåtterängsskötare som har signalerat att arbetet är för
tungt och att de kan komma att släppa skötseln inom några år. Att hitta nya personer som
vill sköta slåtterängarna är en utmaning.
Det sköts drygt 300 hektar slåtteräng på traditionellt vis idag. Det är en stor areal jämfört
med många andra län i södra Sverige.
Gotländska Ängskommittén verkar för det gotländska hävdade ängets bevarande. De
delar årligen ut diplom och litografier till välförtjänta ängsvårdare. De hjälper även till
med information och kunskapsutbyte om slåtterängsskötsel.
Prästlönetillgångar i Visby stift har gjort en sammanställning över alla deras ängar och
hur dessa sköts. De har också försökt fånga upp om hävden är på väg att släppas.
Länsstyrelsen arbetar med att bilda naturreservat av vissa slåtterängar där skötseln har
försvunnit eller är på väg att försvinna. I ett naturreservat kan länsstyrelsen bistå med
skötsel och ekonomisk ersättning för skötsel.
Gotlands län är rikt på naturbetesmarker med stor biologisk mångfald. Till stor del är det
samma arter som lever i både slåtterängar och naturbetesmarker. Det gör att
naturbetesmarkerna stärker den gröna infrastrukturen för många av de arter som lever i
slåtterängar.
Vägkanterna till allmänna vägar slås av Trafikverket varje år. Denna skötsel efterliknar
slåtter. I vägkanterna finns möjlighet för arter som är beroende av slåtter att överleva.
Vägkanterna stärker därför den gröna infrastrukturen för arter som lever i slåtterängar.
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För att kunna gå vidare med fler åtgärder för slåtterängar och
slåtterängsskötsel är det viktigt att kartlägga var alla befintliga slåtterängar,
naturbetesmarker och slagna vägkanter finns idag, hur de är fördelade i landskapet och
hur de sköts.
Länsstyrelsen kartlägger utbredningen av traditionellt skötta slåtterängar,
naturbetesmarker och slagna vägkanter. Utifrån detta underlag utreds arternas möjlighet
att sprida sig mellan miljöerna; ett värdenätverk skapas, alternativt värdetrakter.
År 2020–2025
En kartläggning av utbredningen av traditionellt skötta slåtterängar,
naturbetesmarker och slagna vägkanter. Ett nätverk som visar hur arter kan sprida sig
emellan miljöerna, alternativt värdetrakter för artrika gräsmarker. Underlaget
tillgängliggörs för berörda intressenter.
Kunskapsunderlaget är tänkt att skapa en bild av hur den
gröna infrastrukturen för arter knutna till slåtterängar och andra artrika gräsmarker ser ut
på Gotland idag och vilka möjligheter det finns att förbättra infrastrukturen. Underlaget
ska utgöra en grund för framtida insatsområden och åtgärder för slåtterängar inom arbetet
för en grön infrastruktur.
Resultatet kan följas upp utifrån vilket kunskapsunderlag som tagits fram
och hur det har tillgängliggjorts. Den långsiktiga effekten kan följas upp genom att se hur
användbart resultatet är i den reviderade planen för Grön infrastruktur.

Berglund, H., Sundberg, S. & Eide, W. 2018. Arters spridning i en grön infrastruktur –
kunskapsöversikt och vägledning för analys. ArtDatabanken Rapporterar 19.
ArtDatabanken SLU, Uppsala.
Cedergren, Boel. 2013. Havsnivåhöjningens påverkan på Gotlands kust och strandängar
år 2100. Stockholms universitet, institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi.
Examensarbete grundnivå Naturgeografi, 15 HP NG 11 2013.
Dahlqvist, Peter et.al Våtmarker och grundvattenbildning – om möjligheterna till ökad
kapacitet vid grundvattentäkter på Gotland. SGU-rapport 2017:01
Ekelund H. och Hamilton G. 2001. Skogspolitisk historia. Skogsstyrelsens rapport 8A,
2001.
Ekstam, U. och Forshed, N. 2002. Svenska alvarmarker – historia och ekologi.
Stockholm: Naturvårdsverkets förlag.
Klimatpolitiska vägvalsutredningen. 2020. Vägen till en klimatpositiv framtid. SOU
2020:4
Lantbrukarnas riksförbund, Länsstyrelsen i Gotland län och Region Gotland. 2017.
Vattnet i odlingslandskapet – strategi och handlingsplan.
Länsstyrelsen i Gotlands län. 1997. Våtmarker på Gotland: Del 1. Livsmiljöenheten,
rapport nr 8 1997.
Länsstyrelsen i Gotlands län. 2008. Rikkärr på Gotland. Rapporter om natur och miljö –
nr 2008: 2
Länsstyrelsen i Gotlands län. 2016. Strategi och handlingsplan för skyddade områden
som en resurs för friluftslivet 2017–2019. Rapport 2016:8.
Länsstyrelsen i Gotlands län. 2018. Regional handlingsplan för klimatanpassning i
Gotlands län 2018–2020. Dnr 424-2628-17.
Länsstyrelsen i Gotlands län. 2018. Regional vattenförsörjningsplan för Gotlands län.
Diarienummer 537-573-17.
Länsstyrelsen i Gotlands län. 2018. Underlag till handlingsplan för grön infrastruktur i
Gotlands län, Del B och C. Rapport 2018:19.
Michanek m.fl. 2019. Landskapsplanering av skog – för biologisk mångfald och ett
varierat skogsbruk. Naturvårdsverkets rapport 6909.
Miljömålen; Illustratör till alla miljömålsloggor är Tobias Flygar

Miljömålsrådet. 2020. Arbetsplaner för sju föreslagna projekt inom programområdet
Insatser för grön infrastruktur. Ärendenummer Naturvårdsverket Nv-07627-19
Naturvårdsverket. Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper.
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelatefter-omrade/Naturvard/Atgardsprogram-for-hotade-arter/
Naturvårdsverket. 2007. Myrskyddsplan för Sverige. Rapport 5667.
Naturvårdsverket. 2013. Förvaltning av skogar och andra trädbärande marker i
skyddade områden. Rapport 6561.
Naturvårdsverket. 2015. Riktlinjer för regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.
Naturvårdsverket. 2017. Mall för disposition av regionala handlingsplaner för grön
infrastruktur.
Naturvårdsverket. 2017. Förstudie nationalpark Bästeträsk. Rapport 6785.
Naturvårdsverket. 2018. Vägledning för att ta fram åtgärdsplaner för insatsområden i
handlingsplaner för grön infrastrukur.
Naturvårdsverket. 2018. D. Mall för Åtgärdsplan för regionalt insatsområde för grön
infrastruktur.
Naturvårdsverket. 2018. Friluftsliv 2018 – Nationell undersökning av svenska folkets
friluftsvanor. Rapport 6887.
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. 2017. Nationell strategi för formellt skydd av skog,
reviderad version 2017. Rapport 6762.
Regeringen. 2014. Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Regeringsbeslut M2014/593/Nm.
Region Gotland. 2010. Bygg Gotland: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010–2025.
Region Gotland. 2014. Fördjupad översiktsplan Fårö 2025.
Region Gotland. 2015. Miljöprogram: våra största utmaningar på miljöområdet till
2020. Ärendenummer RS 2013/536
Region Gotland. 2017. Fördjupad översiktsplan Östergarnslandet 2025.
Region Gotland. 2019. Vatten- och avloppsplan för Gotland 2018–2030.
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna. 2020.
Pollinatörsuppdraget.
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna. 2020. Våtmarkssatsningen.

Sjöstrand, E. 2011. Gotlands träd och skogar. Gotlandsboken.
Skogsstrategi Gotland. 2020. Gotlands skogsstrategi – inriktning 2040. Ej publicerad.
Skogsstyrelsen. Målbilder för god miljöhänsyn. https://www.skogsstyrelsen.se/mer-omskog/malbilder-for-god-miljohansyn/
Skogsstyrelsen. 2014. Naturvårdande skötsel av skog och andra trädbärande marker.
Skogsstyrelsen. 2019. Statistik om formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar,
hänsynsytor samt improduktiv skogsmark. Rapport 2019/18.

– strategi och handlingsplan utarbetad i samverkan mellan
LRF, Länsstyrelsen i Gotlands län samt Region Gotland. Dokumentet syftar till att
säkerställa en bra balans mellan vatten och luft i odlingsmark för ett gott odlingsresultat.
Åtgärderna i handlingsplanen inkluderar bland annat reglerbara dämmen i kanaler för att
bevara vattnet i landskapet.
. Planen ägs av Region Gotland och syftar
till att säkerställa en väl fungerande och hållbar vatten- och avloppsförsörjning för
Gotland. I planen ingår bland annat att skapa våtmarker i anslutning till grundvattentäkter
för att förbättra grundvattentillgången. Det baseras på SGU-rapporten om ökad
grundvattenbildning, se stycke 2.2.1.1.
. Länsstyrelsen har, i samarbete med
Region Gotland och LRF, tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för Gotland som
sträcker sig till och med år 2045. Planen pekar ut vilka vattenresurser som är särskilt
viktiga att vårda och utveckla och redovisar ett antal åtgärder som det är extra viktigt att
arbeta vidare med. En utpekad åtgärd är att återskapa vattensamlingar i landskapet.
Länsstyrelsen är ansvarig för åtgärden och planen hänvisar till våtmarkssatsningen, se
nedan.
. Greppa Näringen är ett nationellt projekt som erbjuder rådgivning och
kompetensutveckling. Det genomförs regionalt utifrån regionala prioriteringar. Såväl
nationellt som regionalt är anläggning och restaurering av våtmarker ett prioriterat
område. Greppa Näringen drivs gemensamt av Jordbruksverket, länsstyrelserna, LRF och
andra aktörer.
. Länsstyrelserna har med riktade medel fått i uppdrag av regeringen
att arbeta med restaurering och anläggning av våtmarker i skyddade områden.
. Skogssektorns gemensamma målbilder för god
miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder, till
exempel för skydd av våtmarker. Målbilderna är gemensamt framtagna i bred samverkan
och utformade för användning i praktiskt skogsbruk.
. Naturvårdsverket har särskilda
åtgärdsprogram för rikkärr och temporära vatten. Länsstyrelsen i Gotlands län ansvarar
för att genomföra programmen i länet. I programmen ingår flera olika åtgärder, bland
annat kunskapsuppbyggnad och inventering, skydd, restaurering, nyskapande, skötsel och
information. Det finns även flera åtgärdsprogram för hotade arter som är knutna till
våtmarker, till exempel vadare på strandängar och väddnätfjäril.
. Region Gotlands miljöprogram syftar till att Region
Gotlands samlade verksamhet ska ge största möjliga nytta för medborgarna och samtidigt
vara långsiktigt hållbar. Detta ska ske genom ökad miljöhänsyn inom verksamheterna. I

programmet som gäller år 2015–2020 framgår att Region Gotland ska skydda Gotlands
grundvatten, sjöar och vattendrag från överutnyttjande, värna skyddet av våtmarker,
skydda kustzonen mot överexploatering och minska utsläppen av miljögifter och
närsalter.
. I våtmarksinventeringen (1992–1996)
och rikkärrsinventeringen (2007) har sammanlagt cirka 26 500 hektar naturliga våtmarker
karterats på Gotland. I inventeringarna finns information om varje objekt och dess
naturvärden.
. Utifrån resultatet av våtmarksinventeringen har Naturvårdsverket
sammanställt en plan för vilka våtmarker som är prioriterade för formellt skydd (till
exempel naturreservat), den så kallade myrskyddsplanen. Myrskyddsplanen syftar till att
ge ett representativt urval av landets allra mest värdefulla myrar ett långsiktigt skydd.
. År 2018 tog länsstyrelsen fram värdetrakter för våtmarker på Gotland. En
värdetrakt är ett större landskapsavsnitt med högre ekologiska värden än omgivande
landskap. I detta fall innebär det en högre täthet av våtmarker med höga naturvärden. En
naturvårdsåtgärd i en värdetrakt får ofta större effekt än om den utförs utanför en
värdetrakt. Därför kan värdetrakter vara ett lämpligt planeringsunderlag.

. Naturtypen alvarmark nämns som skyddsvärd och hänsynskrävande i
Bygg Gotland: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010–2025, samt i de fördjupade
översiktsplanerna för Östergarnslandet och Fårö.
. Naturvårdsverket har särskilda åtgärdsprogram för
hotade arter. Flera av de hotade arterna är knutna till alvarmarker, till exempel
svartfläckig blåvinge, gulfläckig igelkottspinnare, nipsippa och gotlandssippa.
Länsstyrelsen i Gotlands län ansvarar för att genomföra programmen i länet. I
programmen ingår flera olika åtgärder, bland annat inventering, restaurering, skötsel och
information.

Ett etappmål är ett mål som beslutas av regeringen och som anger steg på
vägen för att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål, EU:s mål för biodiversitet och målen
inom FN:s konvention om biologisk mångfald.
Etappmålet för skydd av land- och sötvattensområden säger att minst 20 procent av
Sveriges land- och sötvattensområden senast år 2020 ska skyddas eller bevaras på annat
sätt. Det gäller även skogsmarken.
Etappmålet om miljöhänsyn i skogsbruket handlar om att förväntningarna på
miljöhänsynen i skogsbruket ska vara tydliggjorda och kända så att de får en praktisk
tillämpning.
Etappmålet om ett variationsrikt skogsbruk lyfter fram möjligheterna och fördelarna med
hyggesfritt skogsbruk.

. Strategin är framtagen av Naturvårdsverket
och Skogsstyrelsen. Den vägleder länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i vilka skogar som
ska prioriteras för formellt skydd.
. Skogssektorns gemensamma målbilder för god
miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder.
Målbilderna är gemensamt framtagna i bred samverkan och utformade för användning i
praktiskt skogsbruk.
. Strategin är det tillvägagångssätt Gotlands skogliga intressenter
väljer för att bidra till det nationella skogsprogrammets vision: ”Skogen, det gröna guldet,
ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande
bioekonomi. I strategin ingår en målbild som handlar om skötsel av skog med höga
naturvärden. År 2020 ska det tas fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för
strategins olika områden.
. En vägledning
från Naturvårdsverket i praktisk naturvårdande skötsel i skyddade områden.
. En vägledning från
Skogsstyrelsen i vilken naturvårdande skötsel som lämpar sig bäst i vilka marker.
. Tillsammans med berörda aktörer håller Naturvårdsverket och
Skogsstyrelsen på att ta fram en gemensam nationell strategi för natur- och
kulturvårdande skötsel i trädbärande marker som sköts med naturvårdsmål. I detta ingår
både formellt och frivilligt avsatta områden.
. Naturvårdsverket har särskilda åtgärdsprogram för
hotade arter och naturtyper. Ett av dem riktar sig särskilt till kalktallskogar. Det finns
även åtgärdsprogram för hotade arter knutna till barrskog, till exempel fjälltaggsvampar
och hotade skalbaggar på äldre död tallved. Länsstyrelsen i Gotlands län ansvarar för att
genomföra programmen i länet. En stor del av åtgärderna består i inventeringar för att
förbättra kunskapsläget.

. Strategin
ger vägledning i hur länsstyrelsen ska arbeta med att bilda och tillgängliggöra
naturreservat för att gynna friluftslivet.
. Friluftsliv och grönområden är en naturlig del av
innehållet i både översiktsplaner och detaljplaner.

•
•
•
•
•

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 209

Remiss. Handlingsplan för Grön infrastruktur
på Gotland

RS 2020/852

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet informeras om att handlingar bifogas kallelse till regionstyrelsen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1074
19 augusti 2020

Stefaan de Maecker

Regionstyrelsen

Remiss. Vägledningen Den Robusta sjukhusbyggnaden - 2020.
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att avge yttrande enligt regionstyrelseförvaltningens
förslag samt lämnar synpunkter på differentieringstabellen enligt bilaga till
yttrandet

Sammanfattning

Region Gotland har beretts tillfälle att lämna kompletterande synpunkter på en
övergripande differentieringstabell till remissutgåvan av vägledningen Den robusta
sjukhusbyggnaden – 2020. MSB har tagit fram en sådan tabell med tre nivåer för
robusthet: brons (en grundläggande funktionssäkerhet), silver (förstärkt
funktionssäkerhet) och guld (hög funktionssäkerhet).
Regionen har i mars lämnat synpunkter av teknisk karaktär på förslaget till
utformningen av denna vägledning för funktionssäkra sjukhusfastigheter (RS
2019/1432). Det fanns då inga möjligheter att ha en bredare intern
beredningsprocess kring innebörden av vad förväntningarna på en robust
sjukvårdsinfrastruktur innebär.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att lämna synpunkter på den övergripande
differentieringstabellen enligt bilaga. Förvaltningen föreslår också att avge ett
yttrande enligt förslag som förtydligar Region Gotlands förutsättningar att klara av
nödvändiga investeringar och planeringsinsatser för att åstadkomma en robust
sjukvårdsinfrastruktur.
Ärendet har beretts med medverkan från hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
teknikförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

MSB - DEN ROBUSTA SJUKHUSBYGGNADEN – 2020. Differentieringstabell
övergripande rekommendationer
Yttrande till MSB med anledning av remiss: den robusta sjukhusbyggnaden
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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 2020/1074

Bilaga till yttrande – remissvar den robusta sjukhusbyggnaden

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
MSB
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Regionstyrelsen

Yttrande

RS 2020/1074
19 augusti 2020

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Remiss. Vägledningen Den Robusta sjukhusbyggnaden - 2020.
Region Gotland arbetar aktivt med att öka robustheten generellt, och i synnerhet i
vårt sjukhus. Regionen välkomnar en gedigen vägledning med bland annat en
genomgång av olika nivåer av robusthet som kan behöva åstadkommas i
sjukhusbyggnader. Vi har ett antal synpunkter till arbetet med att anpassa
rekommendationerna för respektive nivå som bifogas i bilaga.
Vi vill samtidigt belysa förutsättningarna för Region Gotland, vilka kan bli
problematiska när förändringar behöver genomföras för att uppnå ett robust
sjukvårdssystem, oavsett om det rör sig om nivå brons, silver eller guld.
Som uttrycks i vägledningen är varken det enskilda sjukhusets verksamhet eller den
enskilda sjukhusbyggnaden solitär. De bör ingå i ett resiliensskapande nätverk inom
och utanför regionen. Gotland har med sitt ö-läge, i kombination med en mycket
liten befolkning, stora utmaningar för att upprätthålla och utveckla hälso- och
sjukvården. Detta gäller inte minst frågan om att skapa robusthet i ett
sjukvårdssystem och dess sjukhus.
Utan andra förbindelser med fastlandet än via flyg, helikopter eller båt, är risken för
att bli isolerade alltid överhängande. Ö-läget kräver ett akutsjukhus som har större
kompetensbredd, fler specialiteter, mer omfattande jourlinjer och
smittskyddsverksamhet, mer omfattande investeringar i kontinuerlig fortbildning,
utrustning, lokaler och teknisk verksamhet än ett jämförbart länsdelssjukhus på
fastlandet. Öns relativt lilla befolkning dubbleras dessutom under vissa
sommarveckor. Den betydande säsongsvariationen innebär att hälso- och sjukvården
redan behöver en hög grad av flexibilitet i både planering och kapacitet utöver
beredskap för kris- eller katastrofscenarier. Den beredskap som isoleringen tvingar
fram, fördelat över ett litet befolkningsunderlag, ger Gotland stora merkostnader
som utjämningssystemet bara till en viss del kompenserar.
Gotland har pekats ut som strategiskt viktigt område i det säkerhetspolitiska
inriktningsbeslutet för 2016-2020. Ön har förstärkts med en stridsgrupp och
försvarsmaktens etablering innebär att regionen måste utveckla hälso- och sjukvården
för att öka sin förmåga att kunna stödja Försvarsmakten i ett läge av höjd beredskap.
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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 2020/1074

Rent praktiskt är det problematiskt för regionen att med egen kraft uppbringa de
ekonomiska resurserna som krävs för att skapa en infrastruktur som motsvarar hög
funktionssäkerhet. Där är vi beroende av att olika myndigheter som kan utgöra ett
stöd till regionerna, beaktar de olika regionala förutsättningarna som råder.
Utöver de ekonomiska utmaningarna är regionen med ett enda sjukhus dessutom
tydligare än andra beroende av ett bredare planeringssammanhang för att kunna
åstadkomma ett robust sjukvårdssystem, vilket idag i praktiken saknas.
Sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland fungerar till exempel inte som en
samplanerande region i den bemärkelsen. Även här behöver regionen allt stöd som är
möjligt för att kompensera för detta faktum.

Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Remissvar: Differentieringstabell (olika nivåer av robusthet)
Det robusta sjukhuset
Remissinstans:
Datum:
Epostadress:
Diarienummer:
Om projektet och remissen
KLIPP IN DIN TEXT HÄR LARS

Remissinstansens kommentarer och förslag till ändringar
Område

Nivå

El, dricksvatten, ventilation
etc.

Guld, silver, brons,
övergripande

Nuvarande text

El

Övergripande

Värme

Övergripande

Kyla

Brons

Kylförsörjningen är dimensionerad för ett varmare och fuktigare
klimat

Dricksvatten

Guld

Sjukhuset har reservvatten (via egen täkt) som kan täcka
sjukhusets prioriterade dricksvattenförbrukning

Dag- och spillvatten

Övergripande

IT

Brons

Telefoni och Rakel

Brons

Ambulansintag

Säkerställ redundanta anslutningar från leverantörer,
exempelvis genom geografiskt separerade anslutningar till
sjukhuset.

Rubriken Ambulansintag

Ambulansintag
Saknar text i tabell.

Helikopter

Brons

…med maximalt 125 landningar per år.

Kulvertar

Brons

Gasrör är skilda från övriga media

Avfallshantering

Brons

Sjukhuset har i viss utsträckning reservutrymmen…

ansens kommentarer och förslag till ändringar
Förslag till ny text

Kommentarer
Ambitionsnivå på avbrottsfri kraft bör finnas med
En dimensionerande utetemperatur borde anges för att i
praktiken kunna förstå vad som krävs ur teknisk synpunkt
Det är svårt med tekniska krav som är beskrivna på ett
generellt sätt. Innebörden av "varmare och fuktigare klimat"
bör specificeras.

Sjukhuset har reservvatten med livsmedelsgodkänt
dricksvatten som kan täcka sjukhusets prioriterade
dricksvattenförbrukning

Bör inte vara låst till "egen täkt" utan kan lika gärna vara
osmosanläggning eller liknande
Det behövs en dimensionerande specificering för att möta
behovet med tekniska lösningar (se motsvarande kommentar
under värme och kyla).

Ha minst två anslutningar till externa nätverk med olika
leverantörer och separata inkommande ledningar
Saknar krav på rutiner, detta bör finnas för alla områden.

Ambulansmottagning alt Ambulanshall

Inom lokalplanering nyttjas nationell nomenklatur (Program
för teknisk standard, PTS) Ambulansintag anser rummen för
omlastning inne på akutmottagningen. Ambulanshall är det
utrymme där fordonen parkerar. I första remissutgåvan heter
kapitlet Ambulansmottagning.

Ambulansmottagningen är designad så att den har ett
erforderligt skydd mot antagonistiska angrepp.

Behöver förtydligas i tabellen då det är mycket speciella
förhållanden för just ambulansmottagningsverksamheten.

… med möjlighet för minst 125 landningar per år.
Specificera på vilket sätt kravet ska vara större än dagens
tekniska lagkrav vid förläggning av gasrör
Svårt att förhålla sig till otydligt krav

Övergripande
El
Värme
Kyla
Ventilation
Dricksvatten
Dag- och spillvatten
Medicinska gaser
Antagonistiska angrepp
Brand
CBRN
IT
Telefoni och Rakel
Ambulansintag
Helikopter
Hissar
Smågodstransportör
Kulvertar
Lagerutrymmen
Avfallshantering
Drift och underhåll

Guld
Silver
Brons
Övergripande
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El

Värme

Brons

Silver

Guld

För att uppnå nivå "brons" inom ett
område ska nedanstående kriterier
vara uppfyllda

För att uppnå nivå "silver" inom ett
område ska nedanstående kriterier
samt kriterierna från "brons"-nivån
(om inget annat anges) vara uppfyllda

För att uppnå nivå "guld" inom ett
område ska nedanstående kriterier
samt kriterierna från "brons"- och
"silver"-nivåerna (om inget annat
anges) vara uppfyllda

* Sjukhuset har dubbla matningar
från elleverantör som vardera
klarar sjukhusets maxlast
* Sjukhuset har reservkraft som är
dimensionerad att klara
sjukhusets viktiga last.
* Sjukhuset har ett lager av
drivmedel som räcker till
försörjning av sjukhusets viktiga
last under minst tre dygn

* De dubbla och dedikerade
matningarna kommer från skilda
stationer hos elleverantören.
* Sjukhuset har reservkraft som är
dimensionerad för att klara 100 % av
sjukhusets maxlast
* Sjukhuset har ett lager av drivmedel
som räcker till sjukhusets maxlast
under en vecka

* Sjukhuset har reservkraft som är
dimensionerad för att klara 130 % av
sjukhusets maxlast
* Regionen har nödavtal för
försörjning av drivmedel så att
prioriterad verksamhet kan
upprätthållas under längre tid än 1
månad.

* Sjukhuset har reservvärme (egen
eller via avtal) som kan förse
sjukhuset med som minst dess
prioriterade värmebehov under
minst 3 dygn med samtidig
reservkraftförsörjning.

* Sjukhuset har reservvärme (egen
eller via avtal) som kan förse
sjukhuset med som minst dess
prioriterade värmebehov under minst
en vecka med samtidig
reservkraftförsörjning.

* Sjukhuset har egen värmeproduktion
eller egen reservvärme-produktion
som kan förse sjukhuset med som
minst 70 % av det dimensionerade
värmebehovet under minst en månad
med samtidig reservkraftförsörjning.

* Regionen har som extra redundans
mobila reservkraftaggregat och
förberedda inkopplingspunkter på
utvalda sjukhus

eller
* Sjukhuset har minst två inkommande
fjärrvärmematningar som vardera
klarar 100 % av sjukhusets
värmebehov. Matningarna kommer
från två olika fjärrvärmeverk.
Kyla

* Sjukhuset har reservkyla (egen
eller via avtal) som kan förse
sjukhuset med som minst dess
prioriterade kylbehov (processkyla
och särskilt temperaturkänsliga
utrymmen) under minst tre dygn
med samtidig
reservkraftförsörjning

* Sjukhuset har reservkyla (egen eller
via avtal) som kan förse sjukhuset
med som minst dess prioriterade
kylbehov (processkyla och särskilt
temperaturkänsliga utrymmen) under
minst en vecka med samtidig
reservkraftförsörjning.

* För sjukhuset kritisk ventilation
är redundant och kan
upprätthållas med reservkraft
under minst 3 dygn

eller
* Sjukhuset har minst två inkommande
fjärrkylamatningar som vardera
klarar 100 % av sjukhusets kylbehov.
Matningarna kommer från två olika
fjärrkylaverk.

* Kylförsörjningen är
dimensionerad för ett varmare och
fuktigare klimat

Ventilation

*Sjukhuset har egen produktion av
kyla eller egen reservkyla-produktion
som kan förse minst 70 % av det
dimensionerade kylbehovet under
minst en månad med samtidig
reservkraft-försörjning.

* För sjukhuset kritisk ventilation är
redundant och kan upprätthållas med
reservkraft under minst 1 vecka
* Fläktarna i huvudventilations-
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och kan upprätthållas med reservkraft
under minst 1 månad
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Dricksvattenförsörjning

* Avfuktningskapacitet till särskilt
känsliga utrymmen är
dimensionerad för ett varmare och
fuktigare klimat

systemet i byggnaden är uppbyggda
redundant
* Ventilationen går att nödstoppa på
ett säkert sätt

* Ventilationen är uppbyggd så att det
finns möjlighet att hantera förändrade
krav ur smittskyddshänseende t.ex. vid
ett större utbrott av en luftburen
smitta med allvarlig konsekvens och
som innebär förändrad vårdsituation
med t.ex. omvandling av avdelningar
för kohortvård

* Regionen har ett avtal med VAhuvudman för
nödvattenförsörjning samt en
årligen uppdaterad nödvattenplan

* Sjukhuset har reservvatten (via
egen täkt eller reservoar i
kommunens ledningsnät) som kan
täcka sjukhusets prioriterade
dricksvattenförbrukning under minst
en vecka

* Sjukhuset har reservvatten (via egen
täkt) som kan täcka sjukhusets
prioriterade dricksvattenförbrukning

* Sjukhuset är inkluderat och har
medverkat i kommunens
skyfallskartering
* Sjukhuset har förmåga att klara
ett 50-årsregn med minimala
skador och störningar som följd

* Sjukhuset har förmåga att klara ett
100-årsregn med minimala skador
och störningar som följd

* Sjukhuset har förmåga att klara ett
200-årsregn med minimala skador och
störningar som följd

* I huvudsak använder sjukhuset ett
duplikatsystem

* Sjukhuset använder bara ett
duplikat system

* Typ, placering och kapacitet för
gasförsörjningskällor är baserad
på riskanalys.
* Sjukhuset har, för gaser vars
källor är oberoende av elkraft,
lagerhållning i enlighet med
sjukhusets lokala beslut baserat på
beräknad förbrukning och
gasleverantörens
leveranskapacitet.

* Sjukhuset har för kritiska
verksamheter reservsystem (utöver de
tre ordinarie försörjningskällorna)
med egna försörjningskällor och
distribution som är oberoende av
ordinarie gasförsörjning

* Sjukhuset kan i sin
centralgasanläggning tillverka vissa
medicinska gaser som är
livsuppehållande och i övrigt kritiska
för verksamheten, vilket minskar
externa beroenden.

* Sjukhuset har två
huvudledningar in till sjukhuset
från VA-huvudmannens
ledningsnät. Huvudledningarna
kommer från olika grenar i VAhuvudmannens ledningsnät
Dag- och
spillvatten
hantering

Medicinska
gaser

* Regionen har planerat för samt
upprättat avtal för hur försörjning av
livsuppehållande och i övrigt kritiska
medicinska gaser för prioriterad
verksamhet ska upprätthållas under
längre tid än en månad. Eventuella
beredskapslager ska inte ligga i för
nära anslutning till sjukhusen.

* För gaser, vars källor är
beroende av elkraft, finns
reservkraft som medför att
produktion kan upprätthållas
under minst 3 dygn med samtidig
reservkraftsdrift
Antagonistiska
angrepp

*En säkerhetsanalys med fokus på
hotbilder mot den kritiska
verksamheten och personal har
genomförts och ligger till grund
för vidtagna säkerhetsåtgärder
inom fysiskt skydd,
personalsäkerhet och
informationssäkerhet

* En operativ säkerhetsorganisation
finns på plats
* Ledningssystem för
informationssäkerhet (LIS) inklusive
informationsklassning, vilket är
integrerat med andra ledningssystem
finns på plats

REMISSVERSION

* Den operativa
säkerhetsorganisations
minutoperativa arbete leds från en för
sjukhuset gemensam lednings- eller
bevakningscentral
* Sjukhuset är certifierat enligt ISO
27001-02)
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* En strategisk
säkerhetsorganisation finns på
plats

* Riktlinjer och rutiner för
informationssäkerhet i enlighet
med standarder är etablerade (ISO
27001-02)
Brand

* Om tekniska byten används, görs
dessa med noggrann eftertanke på
hur robustheten, även med hänsyn
tagen till fredstida kriser, ett
gråzonsscenario eller ett väpnat
angrepp, skulle kunna påverkas

* Sjukhuset har en egen
släckvattenreservoar som är
dimensionerad för sprinklersystem

* Sjukhuset har en egen
släckvattenreservoar som är
dimensionerad för sprinklersystem och
släckvatten
* Sjukhuset har en egen
räddningsstyrka som kan vidta mer
omfattande initiala åtgärder vid
brand och bistå den kommunala
räddningstjänsten

* Sjukhuset har en fast saneringsenhet
som kan driftsättas dygnet runt
* Sjukhuset har en plan för att kunna
skala upp mottagning av patienter vid
särskild händelse med CBRN samt
förberedda platser för uppskalad
mottagning, triagering och sanering.
* Sjukhuset har en dokumenterad
plan för vilka avdelningar som ska
användas för vård vid olika typer av
allvarliga händelser med CBRN och
hur kohortvård kan bedrivas

* Sjukhuset har en högisoleringsenhet

* Bygg flera fastighetsnät där trafik
för exempelvis fastighetsteknik och
vårdfunktioner separeras i de olika
näten.

* Bygg ett andra, specifikt
fastighetsnät, endast för trafik för
särskilt kritiska vårdfunktioner.

* En sjukhusbyggnad som
inrymmer Vk5C är helsprinklad
och har fullständig övervakning i
hela byggnaden
* Sjukhuset har obrännbart
fasadmaterial och obrännbart
isoleringsmaterial ovanför sockel
på sina mest kritiska byggnader.
* Sjukhuset har obrännbara
material med välkända
egenskaper i bärande
konstruktion
CBRN(E)

* Sjukhuset har
saneringsmöjligheter
* Sjukhuset har undersökningsrum
med egen ingång för patienter
med misstänkt allvarlig smittsam
sjukdom på akutmottagning.
Rummet är försett med
slussfunktion mot insidan.
* Sjukhuset har intensimetrar och
dosimetrar

IT

* Säkerställ redundanta
anslutningar från leverantörer,
exempelvis genom geografiskt
separerade anslutningar till
sjukhuset.
* Separera olika typer av kablage
och ledningar i största möjliga
mån.
*Bygg inte in några beroenden
mellan överordnat system och
lokala styr- och
övervakningssystem, för att
möjliggöra att utrustning kan
styras lokalt även vid avbrott i
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* Mottagande enheter kan separeras i
två delar där den ena används för
kontaminerade eller smittsamma
patienter och den andra för ickekontaminerade patienter
* Sjukhuset äger strålningsdetektorer
för att mäta markbeläggning utanför
sjukhuset

* Upprätta en regional driftcentral
som kan styra och övervaka samtliga
sjukhus i regionen.
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överordnat system
* Möjliggör att kritisk utrustning
kan övervakas och styras manuellt
vid bortfall av styr- och
övervakningssystem
* Säkerställ speglade datorhallar
som kan ersätta varandra om den
ena blir otillgänglig.
Telefoni

* Säkerställ flera
telefonianslutningar (mobil, IP,
Rakel) på varje våningsplan. De
olika anslutningarna utgör
redundans för varandra
* Upprätta internt inomhusnät
(local core-nät) för endast intern
mobiltelefoni
* Säkerställ överlappande
täckning genom olika
antenninställningar
* Säkerställ redundant kapacitet
för växelfunktion genom t.ex.
dubblerade CPU:er och centrala
komponenter
* Säkerställ redundans för
transmission för att upprätthålla
viktiga funktioner i systemet.

* Skaffa direkttelefoner som inte går
via ordinarie växel (fast telefoni) eller
skaffa direktmobiler som inte går via
ordinarie basstation (mobiltelefoni).
* Ha avtal med flera mobiloperatörer,
eller skaffa reservabonnemang hos
alternativ leverantör
* Bygg ett exklusivt inomhusnät för
Rakel.
* Kravställ mot leverantörer av
mobiltelefoni att ha redundanta
basstationer

*Skaffa separata telefonabonnemang
som kopplas till den egna
telefonväxeln för att skapa reservväg
då ordinarie förbindelser inte
fungerar.
*Säkerställ tillgång till basstation för
Rakel på, eller i nära anslutning till,
sjukhusområdet.

Ambulansintag

*Ambulansintaget utformat så att
fordon inte behöver backa eller
vända samt så att ingående och
utgående fordon inte konkurrerar
om samma utrymme

* Sjukhuset har i en plan definierat
reservyta för ankommande
ambulanser samt hur denna yta ska
användas. Ytan kan användas då
ordinarie ambulansintag är ur
funktion eller för uppskalning av
verksamheten

* Ambulansintag är dimensionerad för
andra typer av fordon, t.ex.
bandvagnar eller militära fordon

*Ambulansintaget är planerat så
att triagering underlättas

Helikopter

* Sjukhuset har en markförlagd
helikopterflygplats som kräver
omlastning med maximalt 125
landningar per år

*Utsedd plats och utrustning för inre
sanering av ambulanser finns (inte i
anslutning till ambulansintag)
* Sjukhuset har en godkänd
markförlagd helikopterflygplats med
obegränsat antal landningar per år1.
Ingen omlastning till ambulans krävs.
* Sjukhuset har i en plan definierat
reservyta för landning med helikopter
samt hur denna yta ska användas.
Ytan kan användas då ordinarie
helikopterflygplats är ur funktion
eller för uppskalning av verksamheten

1
2

Istället för bronsnivå
Istället för brons- och silvernivå
REMISSVERSION

* Regionen har utsett ett område där
ambulanspersonal med stöd av
räddningstjänst kan utföra yttre
sanering av ambulanser (inte i
anslutning till ambulansintag)

* Sjukhuset har en godkänd upphöjd
helikopterflygplats med obegränsat
antal landningar per år2.
* Helikopterplattan är dimensionerad
för NH 90, D-value 20 m och t value 12
t
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Hissar

* Sjukhuset har olika hissgrupper
* Sjukhusets hissgrupper består av
minst två hissar per grupp

* Sjukhusets hissar är dimensionerade
så att flödet vid ett större skadeutfall
fungerar effektivt

* Några hissar är av större storlek och
utrustade för att kunna utföra akuta
ingrepp i

* Sjukhusets hissar uppfyller som
minst tillgänglighetskraven i SSEN 81-70

Smågodstr
ansportör

* Smågodstransportören är
sjukhusövergripande och av typen
point-to-point-system
* Knutpunktsrum är redundanta

Kulvertar

* Gasrör är skilda från övrig media
* Det finns pumpgropar och
backventiler i kulvertarna

Lagerutrymmen

* Det finns på sjukhusområdet
eller i sjukhusets närområde,
lagerutrymmen
(omsättningslager) som tryggar
en säker försörjning av
verksamhetskritiska produkter
t.ex. skyddsmateriel mot CBRN,
läkemedel, medicinska
förbrukningsvaror,
förbrukningsvaror, livsmedel och
textiler.

* Alla sjukhusets hissar (i byggnader
med vårdverksamhet) har storlek
minst sänghiss

* Särskilt viktiga och prioriterade
hissar utförs som typ "truckhiss" med
kraftigare konstruktioner både i
dörrar, karmar och front
*Patronerna är ID-märkta
*Extra redundans vid kritiska
funktioner såsom laboratorium och
blodcentral finns

*Sjukhuset har separerade teknik- och
logistikkulvertar

* Rören är av mer hållbart material
än plast för att underlätta rengöring
och minska risken för bakterietillväxt
* Systemet är uppbyggt så att endast
små delar av systemet drabbas om en
linje stängs. Transporter ska kunna
dirigeras om så att ett knutpunktsrum
tar över funktionen om ett annat
fallerar
* Teknikkulvertarna är uppdelade i en
för el och en för VVS
* Kulvertarna går att sektionera

* Utöver att ta höjd för behov i vardag
har också extraordinära händelser
beaktas i analysen
* Det finns en plan för hur fördelning
av lagervaror kan ske mellan
regionens sjukhus.

* Lagerutrymmena på sjukhusområdet
eller i sjukhusets närområde
(omsättningslager) är så stora att en
månads förbrukning av förnödenheter
finns tillgängliga
* Utöver att ta höjd för vardag och
extraordinära händelser har även
behov i höjd beredskap beaktas i
analysen

* Vid dimensionering av
lagerutrymme behöver en
noggrann analys göras över vilka
produkter och vilka kvantiteter av
dessa som behöver lagerhållas.
Avfall

* Sjukhuset har i viss utsträckning
reservutrymmen för förvaring av
olika kategorier av avfall samt har
utsett alternativa
uppställningsytor

* Sjukhuset har en plan och utrymmen
för kapacitetsökning av
avfallshantering vid större händelser
med CBRN
* Sjukhuset har en egen anläggning
för konvertering av smittförande
avfall till icke smittförande avfall

REMISSVERSION

* Sjukhuset har en egen
förbränningsanläggning eller har
avtalat om att kunna använda en
förbränningsanläggning i nära
anslutning till sjukhusområdet
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Drift

*Fastighetsorganisationen har en
driftperson i beredskap dygnet
runt. Personen har kompetens att
felsöka tekniska system och kan
hantera oförutsedda händelser.
* Det finns redundans i
personalstyrkan
*Avtal som gäller i vardag, och i
kris finns på plats.

* Fastighetsteknisk dokumentation
finns samlad i en fastighetsdatabas
(enkelt, användarvänligt system).

*Fastighetsorganisationen har en
driftperson i beredskap på plats på
sjukhusområdet dygnet runt

* Krisövningar med inriktning på
störningar i sjukhusbyggnaden, i dess
fastighetstekniska system och i
transport- och servicefunktioner
genomförs på regelbunden basis inom
respektive område

*Avtal som gäller i krig finns på plats.

* Fastighetsorganisation och
serviceorganisationen har en
krisorganisation
* Det finns rutiner som säkerställer
regelbunden provning av tekniska
installationer (såväl ordinarie som
reserv)
* Det finns rutiner som säkerställer
att driftpersonal regelbundet
utbildas (både i
reservanordningar och ordinarie
drift)
* Det finns erforderlig
dokumentation för driftskedet:
t.ex. uppdaterade
relationshandlingar samt
handlingsplaner vid störningar,
inklusive listor på prioriterade
verksamheter för de olika
fastighetstekniska systemen
* Kritiska reservdelar finns i lager
på sjukhusområdet

REMISSVERSION
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Regionstyrelsen

Samråd i inriktningsunderlaget för det framtida
transportsystemet
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att överlämna synpunkter till Trafikverket enligt bifogat
förslag till yttrande.

Sammanfattning

Trafikverket har fått i uppdrag att samråda med länsplaneupprättarna (regionerna)
inför framtagande av inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för
perioden 2022-2033, respektive 2022-2037. I detta skede ges Region Gotland
möjlighet att bidra med perspektiv till Trafikverket som kan användas som underlag i
den fortsatta planeringen. Inriktningsunderlaget kommer att remitteras till berörda
remissinstanser 30 oktober till 21 januari 2021. Det ska sedan ligga till grund för
framtagande av en ny infrastrukturproposition.
Syftet med uppdraget är att ge regeringen underlag för bedömning av ekonomiska
ramar för transportinfrastrukturen. Trafikverket ska ta fram inriktningsunderlag för
två alternativa planeringsperioder, 2022-2033 respektive 2022-2037. Analysen ska
genomföras för tre olika anslagsnivåer: nu gällande planeringsram om 622,5 mdr (12
år), respektive ökade eller minskade anslag om 20 procent.
Utgångspunkten för uppdraget är att den statliga infrastrukturen i hela landet ska
utvecklas och förvaltas så att de transportpolitiska målen kan nås. Fyrstegsprincipen
ska tillämpas vid val av åtgärd: tänk om, optimera, bygg om, bygg nytt.
Kostnadseffektiva lösningar (steg ett och två) ska i högre grad kunna prioriteras.
Klimatomställningen är central och ska genomsyra analysen i sin helhet.
Inriktningsunderlaget ska också beakta bl.a. omvärldsförändringar, internationella
kommunikationsstråk och system, teknisk och digital utveckling, EU:s regelverk och
andra internationella regelverk och samarbeten, att skilda förutsättningar för
transporter råder mellan olika delar av landet liksom regeringens ambition att flytta
över transporter till järnväg, sjöfart, gång, cykel- och kollektivtrafik. I bedömningen
ska också inkluderas effekter för tillväxt- och bostadsbyggande samt effekter för olika
typer av regioner och storstäder, andra städer, lands- och glesbygder.
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Transportinfrastrukturplanering är långsiktig och förslaget till yttrande
överensstämmer i mångt och mycket med vad regionen lyft också i tidigare
sammanhang. Förslaget tar särskilt upp färje- och flygtrafikens betydelse, det
gotländska vägnätet, omställningen till hållbart resande, reservhamn för färjetrafiken,
behovet av högre anslag till länsplanerna och samarbetet inom En bättre sits.
Ärendebeskrivning

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 respektive 2022–2037.
Enligt uppdraget ska Trafikverket samråda med länsplaneupprättarna (regionerna)
och Trafikverket har gett regionerna möjlighet att lämna synpunkter, senast den 31
augusti. Trafikverket ska i sin tur redovisas sitt uppdrag för regeringen den 30
oktober. Inriktningsunderlaget kommer samtidigt att remitteras till berörda
remissinstanser fram till den 29 januari 2021. Underlaget ska sedan användas som
grund till en infrastrukturproposition. Efter det att propositionen behandlats och
beslutats av riksdagen följer regeringens uppdrag till Trafikverket och länen om att ta
fram en nationell plan och länsplaner för transportinfrastrukturen. Tidplanen är ännu
inte fastställd men Trafikverket arbetar utifrån scenariot att planerna ska tas fram
under 2021 och fastställas våren 2022.
Syftet med uppdraget är att ge regeringen underlag för bedömning av ekonomiska
ramar för transportinfrastrukturen. Trafikverket ska ta fram inriktningsunderlag för
två alternativa planeringsperioder, 2022-2033 respektive 2022-2037. Analysen ska
genomföras för tre olika anslagsnivåer: nu gällande planeringsram om 622,5 mdr (12
år), respektive ökade eller minskade anslag om 20 procent. De ekonomiska ramarna
ska även innefatta myndigheternas arbete med bl.a. informationsberedskap, robusthet
och krisberedskap i fredstid. Åtgärder inom totalförsvaret kommer att ingå i en
kommande försvarspolitisk proposition. Finansiering såsom intäkter från banavgifter,
trängselskatt och infrastrukturavgifter samt medfinansiering ska bedömas.
Trafikverket uppdras även att redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter
för utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Utbyggnaden ska enligt
regeringens beslut, göras inom en kostnadsram på 205 miljarder kronor och ska ske i
en takt som ekonomin tillåter.
Utgångspunkten för uppdraget är att den statliga infrastrukturen i hela landet ska
utvecklas och förvaltas så att de transportpolitiska målen kan nås.
Klimatomställningen är central och ska genomsyra allt. Den samlade utvecklingen
inom transportområdet ska leda till att klimatmålet för transportsektorn uppnås, dvs.
att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska
med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Den samlade utvecklingen
inom transportsystemet ska leda till att klimatmålet för transporter uppfylls, men det
innebär inte, enligt uppdraget, att varje enskild åtgärd som görs inom
transportsystemet behöver leda till det. Till 2045 behöver växthusgasutsläppen från
transportsektorn vara i princip noll för att uppställda klimatmål ska nås. Därför
understryks i uppdraget betydelsen av åtgärder som bidrar till ökad
transporteffektivitet och ger förutsättningar för en snabb elektrifiering av transporter
och överflyttning av transporter till energi- och klimateffektiva transportsätt.
I regeringens uppdrag anges att fyrstegsprincipen ska tillämpas vid val av åtgärd: tänk
om, optimera, bygg om, bygg nytt. Kostnadseffektiva lösningar (steg ett och två) ska i
högre grad kunna prioriteras. Regeringens ambition om att flytta över transporter till
järnväg, sjöfart, gång, cykel- och kollektivtrafik ska beaktas. Inriktningsunderlaget ska
också beakta bl.a. omvärldsförändringar, internationella kommunikationsstråk och
system, teknisk och digital utveckling, EU:s regelverk och andra internationella
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regelverk och samarbeten. Likaså att skilda förutsättningar för transporter råder
mellan olika delar av landet.
Enligt regeringens uppdrag ska inriktningsunderlaget särskilt innehålla en redovisning
av:
 Den ekonomiska planeringsramens fördelning tillsammans med en tydlig
beskrivning och motivering till föreslagen fördelning.
 Gjorda antaganden om omvärldsförutsättningar, särskilt avseende tekniskoch digital utveckling.
Gjorda
antaganden vad gäller styrmedel och andra åtgärder inom

transportsektorn avseende samhällsekonomisk effektivitet och hållbarhet.
 Hur person- och godstransporterna kan förväntas utvecklas per trafikslag
givet beslutade respektive utökade styrmedel och åtgärder inom
transportsektorn.
 En bedömning av den samlade årliga drift- och underhållskostnaden för alla
namngivna objekt i gällande plan för perioden 2018–2029 samt för
tillkommande investeringar i namngivna objekt enligt föreslagen inriktning.
Bedömda
effekter och måluppfyllelse i förhållande till de transportpolitiska

målen av inriktningen som helhet respektive av planeringsramens fördelning
på olika åtgärdstyper, liksom målkonflikter.
Om
Trafikverket bedömer att styrmedlen/åtgärderna kan väntas ha mer än

marginella makroekonomiska effekter ska dessa effekter beskrivas.
 Vilka betydande osäkerheter som föreligger för och i analyserna samt hur
resultaten bedöms påverkas av dessa.
 Geografiska skillnader och konsekvenser ska redovisas i analyserna där så är
relevant och möjligt.
I uppdraget till Trafikverket ingår att analysera och redovisa vilka ekonomiska
resurser för vidmakthållande av det statliga järnvägs- respektive vägnäten som
bedöms nödvändiga för att under respektive planperiod dels upprätthålla dagens
funktionalitet dels säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning i enlighet med de transportpolitiska målen.
Trafikverket ska beakta sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter av
fördelningen av ekonomiska medel. I uppdraget ingår också att inkludera effekter för
tillväxt- och bostadsbyggande samt effekter för olika typer av regioner och storstäder,
andra städer, lands- och glesbygder i bedömningen. I övrigt tar regeringen upp att det
är viktigt att samordna kommande åtgärdsplanering med regionala strategier och
planer.
Bedömning

Trafikverket har fått i uppdrag att samråda med länsplaneupprättarna inför
framtagande av inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för
perioden 2022-2033, respektive 2022-2037. I detta skede ges Region Gotland
möjlighet att bidra med perspektiv till Trafikverket som kan användas som underlag i
den fortsatta planeringen.
Transportinfrastrukturplanering är långsiktig och förslaget till yttrande
överensstämmer i mångt och mycket med vad regionen lyft också i tidigare
sammanhang. Förslaget tar särskilt upp färje- och flygtrafikens betydelse, det
gotländska vägnätet, omställningen till hållbart resande, reservhamn för färjetrafiken,
behovet av högre anslag till länsplanerna och samarbetet inom En bättre sits.
Beslutsunderlag

- Uppdrag till Trafikverket om inriktningsunderlag. Regeringen 2020-06- 25.
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- Uppdrag att ta fram Inriktningsunderlag. Trafikverket 2020-07-02.
- Tjänsteskrivelse, RSF, 2020-08-26.
- Förslag till remissvar, RSF, 2020-08-26.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Trafikverket
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Samråd i inriktningsunderlaget för det framtida
transportsystemet
Trafikverket har gett Region Gotland möjlighet att lämna synpunkter inför
framtagande av inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för
perioden 2022–2033 respektive 2022–2037.
Synpunkter

Till att börja med uppskattar vi den tidiga kontakt Trafikverket tagit med
regionerna, för att ta fram inriktningsunderlag för kommande
transportinfrastrukturplanering. Dock är tiden för att lämna annat än mer
övergripande synpunkter alldeles för knapp. Vi förutsätter och förväntar oss att
regionerna kommer att ges utrymme i den kommande processens alla delar, en
kontinuerlig dialog är viktig.
Ur ett regionalt perspektiv är det även i detta första skede, i
inriktningsunderlaget, betydelsefullt att olika regioners skilda förutsättningar
och därmed skiftande behov tydligt kan framgå. I regeringens uppdrag ingår ju
också att de varierande förutsättningarna för transporter som olika delar av
landet har, ska beaktas i inriktningsunderlaget. Värt att uppmärksamma i
sammanhanget är den analys Trafikverket själva tagit fram, Gapanalys,
Skillnaden mellan förväntad utveckling av transportsystemet och målbild 2030.
Av den framgår att:
”Skillnaderna i transportefterfrågan och prioritering av såväl investerings- som
underhållsåtgärder bidrar till ökade skillnader i tillgänglighet och upprätthåller
eller sannolikt förstärker förutsättningarna mellan stad och land.”
För Gotland som ö, är kommunikationerna med fastlandet en grundläggande
fråga. Ön är beroende av flyg- och färjeförbindelser, med snabba
anslutningsmöjligheter såväl på Gotland som på fastlandet. Färjetrafiken är det
enda alternativet för godstransporter och för en stor del av de resande till och
från Gotland. Det är Gotlands landsväg till fastlandet och måste ses som en del
i den nationella infrastrukturen.
Färje- och flygtrafiken har i huvudsak olika målgrupper, trafikslagen
kompletterar, men ersätter inte varandra. På grund av ö-läget är
flygförbindelserna till och från Gotland av central betydelse för tillgängligheten
till Gotland. Både Arlanda och Bromma har stor betydelse för Gotland. De
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båda flygplatserna fyller olika funktioner och kompletterar varandra utifrån
resenärernas behov.
Eftersom transporter och resor ofta sträcker sig utanför den egna regionen
finns behov av samarbete för mer samordnade transportlösningar över ett
större område. Gotland har som mål att stärka kopplingen till nationella och
internationella trafiksystem. Här spelar exempelvis det storregionala samarbetet
inom En Bättre Sits, det samarbete i infrastruktur- och transportfrågor som
sedan flera år finns mellan länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro,
Södermanland, Östergötland och Gotland, en viktig roll. Inom gruppen har
nyligen förslag till Storregional systemanalys och Storregional godsstrategi
tagits fram. Dessa utgår från storregionala förhållanden och innehåller
prioriterade funktioner, strategier, åtgärder och behov. De blir till viktiga
underlag i inriktningsunderlaget och i den fortsatta planeringen.
I klimatomställningen har regeringen utsett Gotland till en energipilot som ska
gå före övriga Sverige i energiomställningen. Gotland har goda förutsättningar
att bli en föregångare med stor andel förnybar energi och starkt lokalt
engagemang. Fossilfria transporter finns redan på ön. Pilotuppdraget ger höga
förväntningar på att hela trafiksystemet får ökad klimat- och miljöprestanda.
Om rätt förutsättningar ges, så innebär det nya möjligheter för en positiv och
hållbar utveckling både regionalt och nationellt. Vi menar att detta bör
avspeglas i infrastrukturplaneringen.
Gotland är en region med en hög andel boende på landsbygd, boendet är väl
spritt och vägnätet därmed tätt. För Gotlands del är snabb och säker
framkomlighet på de gotländska vägarna mycket viktigt för att fortsatt kunna
utveckla näringslivet och kunna öka boendet över hela Gotland. Även på
Gotland finns, som i andra regioner, givetvis behovet av att utveckla
transportsystemet så att det blir lättare att t.ex. pendla till arbetsplatser.
Cyklingsmöjligheterna måste förbättras, såväl i syfte att underlätta pendling
som att förbättra för besöksnäringen, från mer omfattande cykelsystem till små
cykelstigar.
Då Gotland saknar järnväg och större vägar ingår sällan konkreta åtgärder på
Gotland i den nationella infrastrukturplaneringen. Inte heller i länsplaneringen
finns möjligheter till förbättringar då de ekonomiska ramarna är mycket
begränsade. Men även på Gotland måste, som i alla andra regioner, en god
tillgänglighet finnas och kunna utvecklas genom effektiva och hållbara
transportsystem. Under en längre tid har inte behov och brister kunnat
åtgärdas, samtidigt har också nya behov tillkommit. Den utveckling som sker
på Gotland, inom näringslivet, som inom besöksnäringen och den areella
sektorn, och i övrigt i samhället, som ett ökat bostadsbyggande, måste även här
kunna kopplas samman med infrastrukturinvesteringar. Ett kompletterande
förfaringssätt behövs för att också åtgärder på Gotland ska kunna genomföras.
Inom Region Gotland pågår för närvarande arbete med dels att ta fram en ny
regional utvecklingsstrategi, dels en översiktsplan. Innehållet i dessa kommer
att användas i den regionala infrastrukturplaneringen.
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Hamnarna i Visby, Klintehamn och Slite är ur ett nationellt perspektiv var och
en att betrakta som små. De måste ses som en helhet som kompletterar
varandra för att klara Gotlands behov av hamnkapacitet. Hamnkapaciteten
måste matcha behoven av transport av gods och passagerare. Visby hamn är
idag enda vägen in för färjetrafiken och därför för öns godsförsörjning. En
reservhamn är därför högst angelägen, om eventualiteter som oljeutsläpp,
haverier och annat skulle inträffa i Visby hamnområde. Avbrott i trafiken
skulle mycket snabbt leda till svåra komplikationer för godstransporterna till
och från Gotland. Till exempel livsmedelsförsörjningen bygger i hög grad på
just in time leveranser och stora lager finns inte. Till frågan om reservhamn hör
också frågan om säkra vägar till och från hamnen. Det förändrade
säkerhetsläget och krisberedskapen stärker behovet av dessa funktioner.

Eva Nypelius
Regionstyrelsens ordförande
Peter Lindvall
Regiondirektör
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Samråd regioner
länsplaneupprättare
julikommun
2020
Sveriges
och Gotlands
i egenskap av länsplaneupprättare
SKR - Sveriges kommuner och regioner

Anna Wildt-Persson

2020-07-01

Uppdrag att ta fram Inriktningsunderlag
Regeringen har den 25 juni beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett
inriktningsunderlag (I2020/01827/TP). Syftet med uppdraget är att ge regeringen ett
underlag för bedömning av ekonomiska ramar för möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 respektive 2022–2037. Regeringen avser sedan
i en proposition till riksdagen lämna förslag till en ny planperiod och ekonomiska ramar
för åtgärder i transportinfrastrukturen som följer av regeringens inriktning för
transportsystemets utveckling.
I enlighet med direktivet ska Trafikverket utforma inriktningsunderlaget efter samråd
med regionerna samt Gotlands kommun, i rollen som länsplaneupprättare och med
ansvar för regional utveckling, så att de kan bidra med bedömningar och fakta.

TMALL 0422

Brev 2.0

Trafikverket önskar nu ge möjlighet för planupprättarna att bidra i arbetet i ett tidigt
skede. Vi ber om era bedömningar och fakta som kan bidra i underlaget för att beskriva
inriktningar för det framtida transportsystemet. Det kan t ex handla om regionala
systemanalyser eller motsvarande för att lyfta fram viktiga frågeställningar. Vi vill också
knyta an till det arbete Trafikverket och planupprättarna genomförde gemensamt under
förra året. Vid två workshops i juni 2020 diskuterades utmaningar och gap med
utgångspunkt i de transportpolitiska målen och Trafikverkets målbild 20301. Från
workshoparna tog vi med oss följande områden som mest utmanande och viktiga:
tillgängligheten i hela landet, klimat, trafiksäkerhet väg och aktiv mobilitet.
Inriktningsunderlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet)
senast den 30 oktober 2020. Detta innebär en mycket komprimerad tidplan för arbetet
och Trafikverket behöver era bidrag senast den 31 augusti. För dialog under arbetets
gång kommer vi också att använda etablerade forum och kanaler. Direktivet pekar även
på att det finns ett behov av att analyser och underlag inför kommande åtgärdsplanering
för nationell plan och länstransportplaner samordnas med regionala strategier och
planer. Trafikverket kommer därför senare att återkomma till länsplaneupprättarna inför
kommande åtgärdsplanering.
Med vänlig hälsning
Anna Wildt-Persson
1
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 210

Samråd i inriktningsunderlaget för det
framtida transportsystemet

RS 2020/1137

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet informeras om att handlingar bifogas kallelse till regionstyrelsen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/471
9 juli 2020

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Utveckling i Roma, tilldelningsbeslut
Förslag till beslut

Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
-

att anta Daniel Hallgrens anbud avseende förvärv av del av fastigheten Björke
Annex 1:7, fastigheten Roma Kloster 1:214 samt del av fastigheten Roma
Kloster 2:3 och ge tekniska nämnden i uppdrag att bereda och verkställa
markanvisning och försäljning i enlighet med anbud.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2020-02-26 RS §54 att ge tekniska nämnden i uppdrag att
genom ett anbudsförfarande erbjuda marknaden att förvärva tre utvalda objekt i Roma,
antingen som ett ”paket” alternativt som enstaka objekt. Anbudsförfarandet resulterade
endast i ett anbud. Anbudet omfattar samtliga tre objekt och den totala anbudssumman
uppgår till 500 000 kronor.
Ärendebeskrivning

Ett anbudsförfarande presenterades för marknaden i början av april via annons i
dagspress, information på hemsidan och sociala medier samt via direktutskick på mejl.
Objekten som anbudsförfrågan omfattar kan sammanfattas enligt nedan;
Del av fastigheten Björke Annex 1:7
Området vid Ekgatan tillåter enligt detaljplanen bostadshus i max 2 plan och en byggrätt
om ca 3 400 kvm BTA. Vid snittarea 85 kvm per bostad ger detta ca 40 bostäder.
Omkringliggande bebyggelse består av enfamiljshus och möjligheter finns att inom det
aktuella området bygga både en- och/eller flerbostadshus.
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Fastigheten Roma Kloster 1:214
Roma Kloster 1:214 är bebyggd med en byggnad som tidigare inrymt ett äldreboende.
Detaljplanen för fastigheten medger bostäder, vård, kontor, skola eller
centrumbebyggelse. Om fastigheten utvecklas med bostäder som upplåts med hyresrätt
kan regionen vara intresserad av att hyra tillbaka bostäder motsvarande 10 procent av
total bostadsarea.
Del av fastigheten Roma Kloster 2:3
Roma Kloster 2:3 är bebyggd med Romaskolan. Aktuellt för försäljning är den del som
utgörs av simhallen. Inför en försäljning kommer regionen ombesörja att teknisk
försörjning i form av värme, VA och el är separerad från den del som regionen behåller.
Regionen bekostar också lantmäteriförrättning som även inkluderar säkerställande av
rättigheter för infart, parkering mm. Tillträde sker då fastighetsbildning vunnit laga kraft.
Efter en ombyggnad är regionen villig att köpa tillbaka badtid för en kostnad som
uppgår till maximalt 300 000 kr per år under en period om 10 år. Regionen ställer inga
krav på en tävlingsklassad bassäng men att där ska finnas bassäng för simundervisning
och rehab. Detta regleras i ett avtal mellan parterna som tas fram i samband med
överlåtelseavtalet.
Sista dag för anbud var den 29 maj. Anbudsförfarandet resulterade i ett anbud. Anbudet
omfattar samtliga tre objekt och summeras till 500 000 kronor fördelat enligt nedan
Del av Björke Annex 1:7
Roma Kloster 1:214
Del av Roma Kloster 2:3
Total anbudssumma

3 000 000 kr
- 500 000 kr
- 2000 000 kr
500 000 kr

De negativa anbuden beror på stora investeringsbehov som är svåra att få en avkastning
på för anbudsgivaren. Anbudsgivarens planer för respektive objekt presenteras i
inkommet anbud, se bilaga, men kan sammanfattas enligt nedan.
Del Björke Annex 1:7
Hyresrätter för äldre alternativt bostadsrättsradhus
Roma Kloster 1:214
Rivning bef. byggnad och sannolikt hyresrätter för äldre
Del av Roma Kloster 2:3 Aktivitetscenter m padel, gym och mindre bassäng
Nedanstående sammanställning visar på beräknad reavinst/förlust
Anbud
Del av Björke Annex 1:7
Roma Kloster 1:214
Del av Roma Kloster 2:3
Summa

500 000

Bokfört
värde
27 000
115 000
100 000
242 000

Reavinst
/Förlust

258 000

För regionen är försäljningarna därutöver förenade med kostnader. Byggrätterna utmed
Ekgatan och Romabadet kräver avstyckning. Kostnaderna för lantmäteriförrättningarna
uppskattas till totalt cirka 250 000 kr. För att separera badhuset från skolan krävs
tekniska åtgärder som beräknas uppgå till ca 600 000 kr. Det innebär
försäljningsomkostnader på storleksordningen 850 000 kronor.
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Försäljningen innebär en reavinst. Denna är dock mindre än omkostnaderna för
försäljningen vilket totalt sett innebär att resultatpåverkan blir negativ med ca 590 000
kr.
För de idag två tomställda byggnaderna finns vissa driftkostnader som regionen
avhänder sig i och med en försäljning. Årlig driftkostnad för Klostergården uppgick
2019 till 230 000 kr. Den årliga kostnad som idag finns på Romabadet uppgår till ca
300 000 kr. Regionen har i anbudsförfarandet förklarat sig villig att köpa tillbaka badtid
för en kostnad som motsvarar dagen driftkostnad och som uppgår till maximalt 300 000
kr per år under en period om 10 år. För att detta ska bli aktuellt krävs förstås att det i
den ombyggda fd simhallen finns möjligheter till bad.
Bedömning

Marknadsintresset att förvärva föreslagna fastigheter i Roma för ny- och ombyggnad
kan konstateras vara svagt. Endast ett anbud erhölls och förvärvssumman summeras till
500 000 kr. Anledningen till det låga anbudet ligger i att befintliga byggnader kräver
omfattande investeringar. En försäljning i enlighet med erhållet anbud genererar en
reavinst men totalt sett en negativ resultatpåverkan. Framtida driftkostnader kommer
dock att minska beroende på försäljningen.
Alternativet att ej genomföra försäljningen torde innebära att regionen bör riva
befintliga byggnader och återställa marken. Kostnaden för detta bedöms betydligt högre
än beräknad negativ resultatpåverkan.
Utöver ekonomiska effekter finns andra värden som bör vägas in. Roma är en utpekad
serviceort på den gotländska landsbygden med goda pendlingsmöjligheter till Visby
beaktat den relativa närheten. En utveckling av Roma ses som en viktig del av
utvecklingen av det gotländska samhället i stort och en utveckling av fastigheterna i
enlighet med anbudsgivarens intentioner bedöms gynna Roma samhälle och därmed
Gotland.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF Mark och Stadsmiljö
TKF Fastighetsförvaltningen
Bilaga: Anbud fastighetsförvärv Roma
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Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 211

Utveckling i Roma

RS 2019/471

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Daniel Hallgrens anbud avseende förvärv av del av fastigheten Björke Annex 1:7,
fastigheten Roma Kloster 1:214 samt del av fastigheten Roma Kloster 2:3 antas
och tekniska nämnden ges i uppdrag att bereda och verkställa markanvisning och
försäljning i enlighet med anbud.

Regionstyrelsen beslutade 2020-02-26, § 54 att ge tekniska nämnden i uppdrag att
genom ett anbudsförfarande erbjuda marknaden att förvärva tre utvalda objekt i
Roma, antingen som ett ”paket” alternativt som enstaka objekt.
Anbudsförfarandet resulterade endast i ett anbud. Anbudet omfattar samtliga tre
objekt och den totala anbudssumman uppgår till 500 000 kronor.
Marknadsintresset att förvärva föreslagna fastigheter i Roma för ny- och ombyggnad
kan konstateras vara svagt. Endast ett anbud erhölls och förvärvssumman summeras
till 500 000 kr. Anledningen till det låga anbudet ligger i att befintliga byggnader
kräver omfattande investeringar. En försäljning i enlighet med erhållet anbud
genererar en reavinst men totalt sett en negativ resultatpåverkan. Framtida driftkostnader kommer dock att minska beroende på försäljningen. Alternativet att ej
genomföra försäljningen torde innebära att regionen bör riva befintliga byggnader
och återställa marken. Kostnaden för detta bedöms betydligt högre än beräknad
negativ resultatpåverkan. Utöver ekonomiska effekter finns andra värden som bör
vägas in. Roma är en utpekad serviceort på den gotländska landsbygden med goda
pendlingsmöjligheter till Visby beaktat den relativa närheten. En utveckling av Roma
ses som en viktig del av utvecklingen av det gotländska samhället i stort och en
utveckling av fastigheterna i enlighet med anbudsgivarens intentioner bedöms gynna
Roma samhälle och därmed Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V):
-

att anbudet förkastas
att en värdering av Klostergården ska göras som enskild fastighet
att Ekgatan läggs ut på öppen marknad

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Meit
Fohlins yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/305
24 juni 2020

Sara Bergman

Regionstyrelsen

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre
Förslag till beslut i fullmäktige


Motionen anses vara besvarad med hänvisning till nämndernas yttranden.

Sammanfattning

I motion Gratis halkskydd till våra äldre – en åtgärd för att minska fallolyckor yrkar
Lennart Petersson (S) och Bo Björkman (S) på att:
Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65 år.
En insats som kan bespara mycket lidande för den enskilde och sjukvårdskostnader
som därmed kan minskas. Utdelningen organiseras på lämpligt sätt av regionens
vårdcentraler.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. De
båda nämnderna har enats om ett gemensamt svar där de bland annat framförde att
pågående forskning håller på att utvärdera effekterna av att dela ut gratis halkskydd
då det idag saknas forskningsevidens om effekterna av en sådan åtgärd. De uttryckte
att åtgärder behöver göras på kort och lång sikt och baseras på den forskning som
finns inom området och att beslut om halkskydd därför bör avvakta tills resultat från
den pågående studien publicerats. De skrev vidare att de har för avsikt att fortsätta
det förebyggande arbetet och satsa på de åtgärder som leder till att på sikt minska
antalet fallolyckor bland gotlänningar.
Regionstyrelseförvaltningens bedömde att motionen kan anses besvarad med
hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningens tillstyrkt att
motionen kan anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens och
socialnämndens yttranden.
Regionfullmäktige återremitterade ärendet till regionstyrelsen. Återremissen
motiverades med hänvisning till evidens i forskningsrapport från en studie i
Göteborg där det visat sig lönsamt med utdelande av gratis halkskydd, vilket bör
beröras i beredningen. Återremissen ska också titta på om det finns andra
samhällsaktörer som vill samverka kring finansiering.
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Aktuell forskning
Göteborgs kommun implementerade år 2013 en intervention i form av gratis
utdelning av broddar till kommunens äldre befolkning (65+), i ett försök att reducera
antalet fall- och halkolyckor på is och snö. Effekten utav denna insats, som pågick
2013-2016, har undersökts i ett examensarbete på masternivå vid Karlstads
universitet. Studien fann att antalet fallolyckor utomhus på vinterunderlag, för den
aktuella målgruppen, minskade med 36 procent efter kommunens åtgärd. Efter det
har vidare forskning bedrivits i ett samarbete mellan Göteborgs och Karlstads
universitet och publicerats i en vetenskaplig artikel. Där presenteras resultatet att det
finns en viss evidens för kortvarig effekt av utdelandet av broddar i Göteborgs
kommun. Forskarna fann att insatsen minskade antalet halkolyckor, med behov av
akutsjukvård, men att effekten endast syntes under det första året av insatsen. Dock
konstaterades att även om effekterna var kortvariga så var de kostnadseffektiva under
det första året.
Även flera andra kommuner har delat ut gratis broddar till äldre i befolkningen och
det pågår ett arbete med att analysera data från andra kommuner, vilket bedöms
kunna ge mer omfattande information. Den sammanställningen är inte färdig men
enligt ansvarig forskare pekar resultaten preliminärt i riktningen att
genomsnittseffekten av programmen är relativt liten. De finner inga statistiskt
signifikanta genomsnittseffekter på halkolyckor. I dessa enkätdata har forskarna sett
att det redan innan olika broddutdelningsprogram är relativt många äldre som
rapporterar att de använder broddar när det är halt ute. En arbetshypotes är därför
att många redan använder broddar och att de som tar del av programmen kanske
redan äger ett par broddar. Forskaren uttrycker att det råder sannolikt ingen större
tvekan om att ökad användning av broddar har potential att minska halkolyckor, men
frågan är hur populationen reagerar på denna typ av program i förhållande till hur de
annars hade agerat.
Sammanfattningsvis visar studierna att det finns en viss korttidseffekt men att fler
studier behövs för att tydligare kunna bedöma evidensen av insatsen.
Bedömning

Den aktuella forskningsrapporten visar att det finns en viss korttidseffekt av den
storskaliga insatsen som gjordes i Göteborgs kommun men att fler studier behövs för
att tydligare kunna bedöma evidensen av ett sådant program. Det finns flera
osäkerhetsfaktorer kring nyttan av ett generellt program i jämförelse med hur
befolkningen annars agerar och i vilken omfattning äldre personer redan innan
eventuell åtgärd använder sig utav halkskydd vid vinterväglag.
Utifrån återremissen har det inte framkommit annan information som ändrar
regionstyrelseförvaltningens bedömning att motionen kan anses besvarad med hälsooch sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden. De ämnar fortsätta det
förebyggande arbetet och satsa på de åtgärder som leder till att på sikt minska antalet
fallolyckor bland gotlänningar.
Frågan om extern finansiering bedöms inte relevant utifrån ovanstående.

Beslutsunderlag

Motion 2019-02-25
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Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-09-19, § 86
Socialnämnden 2019-09-19, § 113
Regionfullmäktige 2019-12-16 §313
Bonander, C., Holmberg, R. (2019). Estimating the effects of a studded footwear
subsidy program on pedestrian falls among older adults in Gothenburg, Sweden.
Accident Analyzis & Prevention. http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2019.105282
Holmberg, R. (2017). Göteborgs kommuns utdelning av broddar till kommunens
äldre. Effekten på fallskador till följd av halka på is och snö. Masteruppsats. Karlstad
universitet.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Lennart Petersson (S)
Bo Björkman (S)
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Visby 2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Gratis halkskydd till våra äldre - en åtgärd för att minska fallolyckor.
De senaste veckorna har Gotland haft varit extremt halt väglag med en besvärande ishalka som drabbat
många gotlänningar, särskilt våra äldre. Ideliga väderomslag har försvårat halkbekämpningen och många
har klagat på dålig sandning. Ansvarig personal har jobbat för högtryck, ibland dygnet runt. Media har
intervjuat äldre och hemtjänstpersonal som haft det mycket svårt. Vintertid utomhus är halkan ett gissel
för många äldre.
En ökad ålder medför att förmågan att upprätthålla kroppens balans gradvis förändras. Förmågan att
förflytta sig försämras och fallrisken ökar. Många äldre upplever att balansen känns sämre när man är
utomhus än inomhus. Äldres skelett är skörare och frakturer är vanliga i samband med fallolyckor. Det
framgångsrika programmet ”Trill int ikull” har under flera år fokuserat på det fallförebyggande arbetet.
Fallskadorna innebär stora kostnader och på Gotland beräknas över 300 gotlänningar årligen vårdas till
följd av fallskador. En höftleds-operation beräknas kosta cirka hundra tusen kronor. En rad kommuner
i landet har som en förebyggande åtgärd beslutat köpa in halkskydd till sina äldre.
Därför yrkar vi att:


Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65 år. En insats som
kan bespara mycket lidande för den enskilde och sjukvårdskostnader som därmed kan minskas.
Utdelningen organiseras på lämpligt sätt av regionens vårdcentraler.

Lennart Petersson
Socialdemokraterna

Bo Björkman

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

HSN § 86

HSN § 86

RS Remiss - Motion. Gratis halkskydd till
våra äldre

HSN 2019/318
HSN-AU § 84

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad med förvaltningens svar.

Lennart Petersson (S) och Bo Björkman (S) har i en motion 2019-02-25 yrkat att:
• Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65 år.
En insats som kan bespara mycket lidande för den enskilde och sjukvårdskostnader
som därmed kan minskas. Utdelningen organiseras på lämpligt sätt av regionens
vårdcentraler.
Bedömning

Fallolyckor är den i särklass vanligaste olyckstypen i Sverige och på Gotland drabbas
årligen många äldre så pass illa att det kräver sjukhusvård. Majoriteten av de som
skadas är kvinnor över 85 år. Majoriteten av alla fallolyckor bland äldre sker inomhus
i den egna hemmiljön, även om halkolyckor även förekommer utomhus vintertid i
samband med is och snö.
Idag finns genom forskning en god kunskap om hur man med förebyggande insatser
kan minska risken att falla och på så sätt minimera lidande för individen samt minska
de kostnader en fallolycka innebär.
En forskargrupp vid Karlstads och Göteborgs universitet håller just nu på att i en
studie utvärdera effekterna av de åtgärder som några kommuner valt att göra i form
av att dela ut gratis halkskydd till kommuninvånare. Idag saknas forskningsevidens
om effekterna av en sådan åtgärd.
Gotland har sedan 2013 årligen arrangerat kampanjen Trill int ikull i syfte att öka
kunskap om hur fallolyckor kan förebyggas. Kampanjen drivs av socialförvaltningen
och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samverkan och riktar sig både till
allmänheten och till personal inom vård- och omsorg. Under kampanjveckan sprids
information och aktiviteter arrangeras i syfte att sprida kunskap och på så sätt minska
antal fallolyckor. Det förebyggande arbetet behöver ses i ett längre perspektiv där
många av de insatser som görs idag kan påverka förekomst av fallolyckor och
allvarliga fallskador i framtiden.
I syfte att ha en fortsatt dialog kring det förebyggande arbetet kommer
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen att i samband med årets
kampanjvecka som i år infaller 30 september-4 oktober, bjuda in representanter från
pensionärsföreningar, patientföreningar och FUNKISAM för en gemensam dialog
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

HSN § 86

hur vi tillsammans kan verka för att minska de fallolyckor som drabbar invånare på
Gotland. För att få kraft i detta arbete är en samverkan mellan regionens
förvaltningar och civilsamhället av stort värde. Åtgärder behöver göras på kort och
lång sikt och baseras på den forskning som idag finns inom området. Av denna
anledning bör beslut om halkskydd avvakta tills resultat från den pågående studien
publiceras.
Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ser fram emot att i samverkan
fortsätta det förebyggande arbete och satsa på de åtgärder som leder till att på sikt
minska antal fallolyckor bland gotlänningar.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Lennart Petersson (S) yrkar instämmande av ordföranden Mats-Ola Rödén (L) bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 84
Cecilia Berg, utvecklingsledare SOF, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar att
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad med förvaltningens svar.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad med förvaltningens svar.
Beslutsunderlag

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre
Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2019
Skickas till
Regionstyrelsen
Socialnämnden
Cecilia Berg, utvecklingsledare SOF
Kerstin Lindgren, Resursområdeschef, HSF RO Rehabilitering Habilitering
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-09-19

SON § 113

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre

SON 2019/216
SON/AU § 58

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta att anse motionen besvarad
med förvaltningens svar.

Regionstyrelsen har skickat en motion på remiss till socialnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden. Lennart Petersson (S) och Bo Björkman (S) har i en motion
2019-02-25 yrkat att:
 Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65
år. En insats som kan bespara mycket lidande för den enskilde och
sjukvårdskostnader som därmed kan minskas. Utdelningen organiseras på lämpligt
sätt av regionens vårdcentraler.
Bedömning

Fallolyckor är den i särklass vanligaste olyckstypen i Sverige och på Gotland drabbas
årligen många äldre så pass illa att det kräver sjukhusvård. Majoriteten av de som
skadas är kvinnor över 85 år. Majoriteten av alla fallolyckor bland äldre sker inomhus
i den egna hemmiljön, även om halkolyckor även förekommer utomhus vintertid i
samband med is och snö.
Idag finns genom forskning en god kunskap om hur man med förebyggande insatser
kan minska risken att falla och på så sätt minimera lidande för individen samt minska
de kostnader en fallolycka innebär. Genom att b l a förebygga undernäring, säkra
korrekt läkemedelsanvändning, stärka balans- och muskelfunktion samt säkra
boendemiljö kan risken att falla reduceras. I vård och omsorg har arbetssätt som
exempelvis systematiskt utföra riskbedömningar, arbete i team med förebyggande
åtgärder och en ökad kunskap hos personalen i studier visat sig ge resultat i form av
minskade fallolyckor.
En forskargrupp vid Karlstads och Göteborgs universitet håller just nu på att i en
studie utvärdera effekterna av de åtgärder som några kommuner valt att göra i form
av att dela ut gratis halkskydd till kommuninvånare. Idag saknas forskningsevidens
om effekterna av en sådan åtgärd.
Gotland har sedan 2013 årligen arrangerat kampanjen Trill int ikull i syfte att öka
kunskap om hur fallolyckor kan förebyggas. Kampanjen drivs av Socialförvaltningen
och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samverkan och riktar sig både till
allmänheten och till personal inom vård- och omsorg. Under kampanjveckan sprids
information och aktiviteter arrangeras i syfte att sprida kunskap och på så sätt minska
antal fallolyckor. Det förebyggande arbetet behöver ses i ett längre perspektiv där
31 (49)
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-09-19

många av de insatser som görs idag kan påverka förekomst av fallolyckor och
allvarliga fallskador i framtiden.
I syfte att ha en fortsatt dialog kring det förebyggande arbetet kommer det att i
samband med årets kampanjvecka som infaller 30 september – 4 oktober, bjudas in
representanter från pensionärsföreningar, patientföreningar och FUNKISAM för en
gemensam dialog om hur de fallolyckor som drabbar invånare på Gotland kan
minskas. För att få kraft i detta arbete är en samverkan mellan regionens
förvaltningar och civilsamhället av stort värde. Åtgärder behöver göras på kort och
lång sikt och baseras på den forskning som idag finns inom området. Av denna
anledning vill förvaltningen i nuläget avvakta med beslut kring halkskydd tills resultat
från den pågående studien publiceras.
Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ser fram emot att i samverkan
fortsätta det förebyggande arbete och satsa på de åtgärder som på sikt kan leda till ett
minskat antal fallolyckor bland gotlänningar.
Ärendets behandling under mötet

Socialdirektör Marica Gardell presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre, daterad 190225.
Tjänsteskrivelse, daterad 190819.
Skickas till
RS registrator - Regionstyrelsen
Cecilia Berg, utvecklingsledare, socialförvaltningen
Kerstin Lindgren, resursområdeschef, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 313

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre

RS 2019/305

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

I motion Gratis halkskydd till våra äldre – en åtgärd för att minska fallolyckor yrkar
Lennart Petersson (S) och Bo Björkman (S) på att:
Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65 år.
En insats som kan bespara mycket lidande för den enskilde och sjukvårdskostnader
som därmed kan minskas. Utdelningen organiseras på lämpligt sätt av regionens
vårdcentraler.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
De båda nämnderna har enats om ett gemensamt svar enligt nedan:
Fallolyckor är den i särklass vanligaste olyckstypen i Sverige och på Gotland drabbas
årligen många äldre så pass illa att det kräver sjukhusvård. Majoriteten av de som
skadas är kvinnor över 85 år. Majoriteten av alla fallolyckor bland äldre sker inomhus
i den egna hemmiljön, även om halkolyckor även förekommer utomhus vintertid i
samband med is och snö.
Idag finns genom forskning en god kunskap om hur man med förebyggande insatser
kan minska risken att falla och på så sätt minimera lidande för individen samt minska
de kostnader en fallolycka innebär.
En forskargrupp vid Karlstads och Göteborgs universitet håller just nu på att i en
studie utvärdera effekterna av de åtgärder som några kommuner valt att göra i form
av att dela ut gratis halkskydd till kommuninvånare. Idag saknas forskningsevidens
om effekterna av en sådan åtgärd.
Gotland har sedan 2013 årligen arrangerat kampanjen Trill int ikull i syfte att öka
kunskap om hur fallolyckor kan förebyggas. Kampanjen drivs av socialförvaltningen
och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samverkan och riktar sig både till allmänheten och till personal inom vård- och omsorg. Under kampanjveckan sprids
information och aktiviteter arrangeras i syfte att sprida kunskap och på så sätt minska
antal fallolyckor. Det förebyggande arbetet behöver ses i ett längre perspektiv där
många av de insatser som görs idag kan påverka förekomst av fallolyckor och
allvarliga fallskador i framtiden.
forts
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Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 313 forts
RS 2019/305

I syfte att ha en fortsatt dialog kring det förebyggande arbetet kommer socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen att i samband med årets
kampanjvecka som i år infaller 30 september-4 oktober, bjuda in representanter från
pensionärsföreningar, patientföreningar och FUNKISAM för en gemensam dialog
hur vi tillsammans kan verka för att minska de fallolyckor som drabbar invånare på
Gotland. För att få kraft i detta arbete är en samverkan mellan regionens förvaltningar och civilsamhället av stort värde. Åtgärder behöver göras på kort och lång sikt
och baseras på den forskning som idag finns inom området. Av denna anledning bör
beslut om halkskydd avvakta tills resultat från den pågående studien publiceras.
Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ser fram emot att i samverkan
fortsätta det förebyggande arbete och satsa på de åtgärder som leder till att på sikt
minska antal fallolyckor bland gotlänningar.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att motionen kan anses besvarad med
hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningens tillstyrkt att
motionen kan anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden.
Ärendets behandling under mötet

Lennart Petersson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med motivering att
återremissen grundas på evidensen i forskningsrapport i studie från Göteborgs
universitet där det visat sig lönsamt med utdelande av gratis halkskydd. I detta
instämmer Filip Reinhag (S), Brittis Benzler (V) och Aino Friberg Hansson (S).
Rolf Öström (M) tillstyrker regionstyrelsens förslag och yrkar avslag på Lennart
Petersson yrkande om återremiss. I detta instämmer Anna Hrdlicka (M), Mats-Ola
Rödén (L) och Stefan Nypelius (C).
Isabel Enström (MP) yrkar återremiss med motiveringen att återremiss också ska titta
på om det finns andra samhällsaktörer som vill samverka kring finansiering. Till
denna motivering ansluter sig även Lennart Petersson (S).
Fullständig motivering: återremissen grundas på evidensen i forskningsrapport från
studie i Göteborg där det visat sig lönsamt med utdelande av gratis halkskydd.
Återremissen ska också titta på om det finns andra samhällsaktörer som vill samverka
kring finansiering.
forts
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Regionfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 313 forts
RS 2019/305

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. Ja för
att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Nej för att ärendet ska återremitteras. 34 röstar Ja. 36 röstar nej. 1 är frånvarande. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstar. Ärendet ska återremitteras.
Beslutsunderlag

Motion 2019-02-25
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-09-19, § 86
Socialnämnden 2019-09-19, § 113
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-23
Regionstyrelsen 2019-11-21, § 361
Skickas till
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Göteborg kommuns utdelning av broddar till
kommunens äldre
Effekten på fallskador till följd av halka på is och snö

Gothenburg municipality’s distribution of anti-slip devices to the municipality’s
elderly
The effect of fall related injuries due to slipping on ice and snow
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SAMMANFATTNING
Inledning: Göteborgs kommun implementerade år 2013 en intervention i form av gratis
utdelning av broddar till kommunens äldre befolkning (65+), i ett försök att reducera
antalet fall/halkolyckor på is/snö. Syftet med detta papper var att se över om
interventionen hade haft en effekt på incidensen av fotgängarolyckor gällande
fall/halkskador bland kommunens äldre befolkning.
Metod: Pappret applicerade en kontrollerad före– och efterstudie för att se på skillnader
mellan en föreperiod (2009–2012), då halkskydd ännu inte var utdelade, mot en
efterperiod (2013–2016) då interventionen hade implementerats.
Resultat: När interventionsgruppen (65+) jämfördes mot kontrollgruppen (16–64) hade
antalet incidenser på is/snö minskat med 34.36 fall/halkolyckor per 100 000 efter
utdelningen av broddar. Liknande trender kunde inte utläsas när analyser gjordes mot
närliggande kontrollkommuner. Placebotest visade heller inte på någon signifikant effekt
för Göteborg då placebokontroller utfördes för tidigare observerade perioder (2003–
2010).
Slutsats: Resultaten tyder på att antalet fall/halkincidenser på is/snö bland äldre invånare
i Göteborgs kommun har sjunkit med 36 procent efter kommunens åtgärd.
NYCKELORD: intervention, kausal effekt, programteori, utvärdering, risk, prevention,
fotgängarolyckor.
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SUMMARY
Introduction: In 2013, Gothenburg municipality implemented an intervention in the
form of free distribution of anti-slip devices to the municipality’s elderly population (65+)
to reduce the amount of falls/slips on ice/snow. The aim of this paper was to evaluate if
the intervention had an effect on the incidence of pedestrian accidents involving falls/slips
among the municipality’s elderly.
Methods: This paper applied a controlled before-and-after study to test for differences
between a before period (2009-2012), when anti-slip devices were not yet distributed, to
an after period (2013-2016) when the intervention had been implemented.
Results: When the intervention group (age 65+ years) was compared to the control group
(age 16–64 years), the number of incidences had significantly decreased by 34.36
falls/slips on ice/snow per 100 000 person-years after the distribution of anti-slip devices
had been made. Similar trends were not seen when analysis were done to nearby control
municipalities. A placebo test did not show any significant effect of Gothenburg as
placebo controls were made on earlier observed periods (2003-2010).
Conclusion: The results suggest that the number of fall/slip incidences on ice/snow
among the municipality’s elderly residents has been reduced by 36 percent after the
municipal intervention.
KEYWORDS: intervention, casual effect, program theory, evaluation, risk, prevention,
pedestrian accidents.
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INTRODUKTION
Definitionen av fall kan variera beroende på vilken kontext ordet brukas i. I detta papper
definieras ett fall som en olycka då en individ plötsligt tappar kontrollen i stående position
och oavsiktligt faller till golvet, marken eller liknande underlag. Då kroppen träffar
underlaget kan en skada uppstå i samband med fallet. Det handlar om hög anslagsenergi
som direkt överskrider bristningsgränsen att individens vävnader tar skada. Det rör sig
om plötslig påverkan av en akut exponering för energi, i form av mekanisk energi, som
direkt kan göra människan illa (Andersson, 2012; Ekman et al. 2007; Rivara et al. 2001).
Att plötsligt falla till marken är något alla har upplevt någon gång under livet. Vissa
människor är dock mer utsatta för ett fall än andra. Som en del av uppväxten och den
lärandeprocessen tenderar unga barn att falla i samband med att de lär sig gå, för att sedan
uppleva att risken för fall minskar med åldern. Olyckligtvis, likt en badkarskurva, ökar
risken för fall senare i livet.
Forskning har visat på att äldre är mer mottagliga för skador i samband med låga energier
(Gyllencreutz et al., 2015), därför agerar dessa som en riskgrupp gällande fall från stående
höjd. Sett över åldersgrupper tenderar människor i åldrarna 65 år och äldre att förvärva
skador i samband med fallet i en större utsträckning än övriga åldersgrupper. Uppkomsten
av en fallolycka beror på flera och gärna kombinerade faktorer som försämrad balans,
minskad muskelfunktion, nedsatt syn, sjukdomar m.m. (Hjalmarsson & Andersson,
2009). Generellt kan uttalas att de äldres förmåga att gå och röra på sig försämras i
samband med åldrandet och därmed ökar risken för att falla.
Fallolyckor i världen
Världshälsoorganisationen släppte en rapport som visade att cirka 28–35 procent av
världens befolkning över 65 års ålder faller årligen (World Health Organization, 2007).
Det uppskattas att över 50 procent av samtliga akuta skador bland personer över 65 års
ålder orsakas på grund av detta, där siffran stiger i samband med högre ålder. Chang et
al. (2004) har visat på liknande siffror och lyfter samtidigt fram att äldre över 70 år löper
störst risk att förvärva en skada i samband med ett fall. Andersson (2012) rapporterar att
äldre är nästan överrepresenterade i samtliga former av olyckstyper, samtidigt som fall är
den mest förekommande olyckstypen bland äldre. Inom denna typ av olyckor är
uppkomsten av skador väldigt hög. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap menar
på att nio av tio skador hos individer, i åldern 80 år eller äldre, orsakas på grund av denna
form av olycka (Schyllander, 2014). Givet detta har samma åldersgrupp även visat på
flest slutenvård men även dödsfall till följd av fallolyckor.
De områden i världen som är mest utsatta för skador i samband med fall är utvecklade
länder vars befolkning visar på en ökad ålder. I synnerhet geografiska områden som
Europa och Nordamerika, där uppskattas att den åldrande befolkningen, 65 år och äldre,
vid år 2050 bestå mellan 20–25 procent av den totala populationen (SCB, 2012). Den
åldrande befolkningen är ett bekymmer, sett från ett riskperspektiv, och ses därför som
en utmaning i närmaste tid.
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Fallolyckor i Sverige i samband med is och snö
Utöver liknelserna kring den åldrande befolkningen skiljer sig Europa och Nordamerika
vädermässigt än jämförelsevis med andra länder i sydliga breddgrader. Det som är
utmärkande för dessa områden är att vintersäsongerna är långa och gärna för med sig isoch snö. Bland annat får befolkningen i Sverige årligen uppleva detta väderfenomen som
en del av årets säsonger. Emellertid tillkommer risker i samband med vinterns framfart,
specifikt för de som befinner sig ute i den is- och snörika miljön. Då vinterväglag råder
är det förekommande att fotgängare kan halka eller snava vilket kan leda till att en
fallolycka uppstår. Detta kan i sin tur resultera att den som faller även förvärvar en skada.
I Berggård et al. (2015) rapport kring sjukvårdbaserade skadestatistik visade de på att
fallolyckor bland fotgängare på is och snö har orsakat höga skadetal. I Sverige uppskattas
ca 10 000 män och 15 000 kvinnor per år uppsöka vård på grund av fall i samband med
is och snö. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap släppte år 2010 en rapport där
de redogjorde för perioder med extrema snömängder som visade på att fotgängarolyckor
ökat i samband med ökade snömängder (MSB, 2010). Kraftiga vintersäsonger som åren
2005/2006 respektive 2009/2010 hade visat på ökning av fotgängarolyckor. Detta tyder
på att kraftiga vintrar ökar exponeringen för is och snö och därmed öka antalet
fall/halkolyckor.
Under månaderna december till mars orsakas nästan nio av tio fallolyckor i trafikmiljö av
halka på grund av is och snö (Berntman, 2015). Hela 85 procent av de som förvärvar
skador i samband med ett fall sker i en trafikmiljö inom tätort (VTI, 2012). Risken att
förvärva en skada i samband med fall på is och snö är fem till tio gånger högre än fall på
barmark (Wallman et al., 1997). Människor som skadas i samband med fallet på grund av
is och snö får svårare skador och kräver därmed längre tid att tillfriskna än jämförelsevis
med fotgängare som faller på barmark.
Kostnaderna för samhället för fallolyckor på is och snö uppskattas vara dubbelt så stor
som kostnaden för vinterväghållningen (NTF, 2013). Statens väg- och transportinstitut
(VTI) har visat på liknande siffor men tittade närmare på vinterväghållningskostnaden i
kommuner där kommunen ansvarade för vinterväghållning av gångytor (Öberg &
Arvidsson, 2012). Skadekostnaden visade vara mer än det dubbla av kostnaden för
vinterväghållningen.
Fallolyckor i Sverige i samband med is och snö bland äldre
Gyllencreutz et al. (2015) såg över samtliga äldres (65+) inrapporterade fallskador från
Umeås universitetssjukhus, under perioden januari 2009 till och med april 2011, på
platser där kommunen hade ansvar att underhålla väglaget. I studien framkom att de äldre
som ådrog sig skador utomhus i samband med ett fall skedde majoriteten (n = 242; 81%)
under vintertid (november till april). I en annan studie såg Björnstig et al. (1997) över fall
bland is och snö i Umeå där resultatet visade på att äldre förvärvade skador i samband
med fall på is och snö i större utsträckning än resterande åldersgrupper. För åldersgruppen
60–79 var incidensen 7.73 (per 1 000 inv.), där fallskadorna skedde i områden som vägar,
gator och trottoarer. För att visa på perspektiv hade åldersgruppen 20–59 en incidens på
3.26.
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VTI rapporterade att gående singelolyckor för åldersgruppen 65+ stått för 46.5 procent
för skadefall i samband med is och snö under perioden 1998–2007 (Larsson, 2009).
Samma åldersgrupp är den grupp av individer som väljer att stanna hemma på grund av
snöfall eller halkiga underlag under vintertid (Wretlind, 2002). Att ta sig fram till fots är
en viktig del av de äldres transportsträckor och bör kunna röra sig fritt utan problem, men
snö och is agerar som hämmande faktorer till äldres framkomlighet. Detta indikerar att
det förebyggande arbetet bör förbättras, specifikt fotgängarolyckor bland äldre orsakade
på grund av is och snö.
Det preventiva arbetet
Eftersom den äldre populationen är speciellt utsatt för fall i samband med is och snö,
kräver detta förebyggande arbete. Andersson (2012) talar om att arbeta preventivt är att
förebygga eller förhindra att en olycka eller en skada uppstår. För att kunna arbeta
preventivt är det viktigt att identifiera olika faktorer som indikerar på en ökad risk av ett
oönskat utfall. För att göra detta krävs att bestämningsfaktorer identifieras som finner sig
i två former; påverkningsbara samt icke påverkningsbara. I detta fall är de främsta
bestämningsfaktorer för fall, som inte kan påverkas, bland annat ärftlighet, kön och ålder.
Däremot finns påverkningsbara riskfaktorer som är kopplade till livsstil och
miljöförhållanden. Vad gäller fall bland vinterväglag, agerar is och snö som en
påverkningsbar miljöfaktor. Genom att lägga fokus på riskfaktorer kan arbete ske
förebyggande (Rubenstein, 2006). Risker ska i första hand elimineras; alltså, tas snö och
is bort från ekvationen uppstår inget fall i samband med is och snö. Emellertid är detta
inte möjligt beroende på dess kontext, därför bör riskerna kopplade till fallolyckor kring
is och snö strävas efter att reduceras. Att halka påverkas uteslutande av friktion, det vill
säga den yta som är i kontakt med is eller snö (huvudsakligen skor eller fötter) utgör det
största hotet att halka/falla. Detta agerar som en påverkningsbar faktor som därmed är
modifierbar.
I en hållbar stad förutsätts att fler i populationen ska gå eller resa kollektivt. Faktumet är
att alla trafikanter, oavsett färdmedel, är under någon del av sin transport fotgängare.
Detta innebär att individer måste ha möjligheten att röra sig fritt på egen hand.
Exponeringen för halka agerar därför som en hämmande faktor i en sådan förutsättning.
Det är vanligt förekommande att kommuner, eller andra ansvariga aktörer, arbetar aktivt
kring snö- och isbekämpning genom att ploga snö, strö salt samt sanda vägar- och gator.
Dessa är styrda av lag (se SFS 1998:814) där samtliga är förebyggande åtgärder som berör
flera viktiga funktioner utifrån ett samhällsperspektiv. Delvis resulterar detta i en ökad
framkomlighet för bilister, cyklister och gående, men reducerar även de risker kopplade
till fallolyckor bland fotgängare orsakade på grund av is- och snö. Trots att aktiva
preventiva åtgärder kontinuerligt genomförs då vinterväglag råder, kan aldrig halka
bekämpas helt. Gyllencreutz et al. (2015) menade att ansvaret för fallolyckornas
uppkomst ligger inte enbart hos större styrande organ, utan även hos den enskilde
individen som bör använda preventiva strategier, delvis i form av produkter som kan
minimera risken för fall.
Istället kan en god idé vara att försöka att reducera riskerna genom att tillhandahålla
utrustning till de individer som är exponerade för risken att halka. En sådan utrustning
kan vara att bruka halkskydd då vinterväglag råder. Detta genom att halkskydd direkt kan
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påverka friktionen eftersom utrustningen, vid korrekt brukande, ger ett högre
friktionsvärde som kan hämma uppkomsten av halka på is och snö (Berggård et al., 2015).
Prioriteringar och preventiva säkerhetsåtgärder varierar kommunerna emellan där en del
kommuner har kommit längre än andra i sitt säkerhetsarbete. På senare tid har andra
möjligheter belysts kring att arbeta preventivt mot fallolyckor då vinterväglag råder. Flera
kommuner i Sverige har lagt fokus kring det preventiva arbetet gällande fotgängares
säkerhet, framförallt de äldres framkomligheter. Flera studier har föreslagit
samhällsbaserade interventioner, men även att individer själva kan påverka sin säkerhet
bland is och snö genom att bruka broddar (Berggård & Johansson, 2010; Gyllencreutz et
al., 2015; McKiernan, 2005).
Stockholm, Huddinge, Uddevalla, Valdemarsvik (Uddevalla kommun, 2016; Gustafsson
2015; Valdemarsviks kommun, 2016) är samtliga av flera kommuner som valt att tackla
problemet med fallolyckor bland äldre genom att dela ut halkskydd, i form av broddar,
till den äldre befolkningen. Samtliga kommuner har olika rutiner gällande utdelningen.
Vissa har upphandlat med butiker, medan andra köpt in och uppmanat äldre att hämta upp
på olika upphämtningsplatser. Det finns även kommuner som uppmanat äldre att köpa
broddar och i uppvisande mot kvitto få en gratis lunch inom kommunens ägda
restauranger (Thorell, 2014). Åldersgrupperna som innefattats av kommunernas åtgärder
har varierat i ålder, men gemensamt för samtliga kommuner är att utdelningen av
halkskydden kan ses som en form av påverkningsbar riskfaktor kring individens miljö i
ett försök att reducera att fallolyckor uppstår då vinterväglag råder.
Göteborg som fallstudie
Vinterväglag är i synnerhet en avgörande faktor i förekomsten av trafikolyckor. Trots
detta kan konstateras att klimatet är något som varierar över landet. I sin
doktorsavhandling såg Andersson (2010) över trafikrelaterade olyckor kopplat till
vinterväglag och konstaterade att kalla vintrar var mer förekommande i de norra delarna
av Sverige medan milda vintrar har visat var mer frekventa i de södra delarna av landet.
Trafikerade vägars yttemperatur har visat vara en avgörande faktor i uppkomsten av
trafikolyckor, i synnerhet då yttemperaturen visat vara omkring noll grader (Andersson
& Chapman, 2009). I de norra delarna av landet har dessa temperaturer visat vara långt
under noll grader celsius, medan i de södra delarna av landet har yttemperaturen visat att
pendla mer kring frekvent kring noll grader. Givet det milda klimatet har detta inneburit
att förekomsten av underkylt- och snöblandat regn visat vara förekommande som i sin tur
påverkat yttemperaturen och således förstärkt effekten av att halka.
Med hänsyn till dessa studier, men även Göteborgs geografiska lokalisering i landet,
argumenteras mildare vintrar och yttemperaturer som pendlar kring nollgrader vara
förekommande i Göteborgs kommun. Vidare är kommunen även en av flera som närmat
sig problemet med fallolyckor då vinterväglag råder genom att dela ut halkskydd.
Möjligen kan staden vara en av de första i Sverige att införa utdelning av broddar till
kommunens äldre. Därför argumenteras valet av Göteborg som fallstudie vara god.
Göteborgs kommun
Enligt planeringsledaren på Göteborgs stadsledningskontor (Personlig kommunikation,
Eva Lagerstedt, 3 februari 2017) beslutades, den 13 juni 2012, av stadens
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kommunstyrelse att erbjuda alla äldre kommuninvånare gratis broddar. Senare under
samma år beslutade kommunstyrelsen, KS 2012–10–17 § 612, att ge
stadsledningskontoret i uppdrag att upphandla butiker som skulle lagerhålla och dela ut
broddar till kommunens äldre. Samtliga i kommunen som hade fyllt 65 år (2012–12–31)
omfattades av erbjudandet. Sedan programmets införande oktober år 2013 har
kommunens äldre (65+) fått gratis broddar. Halkskydden har erbjudits i två former;
helfotsbrodd eller hälfotsbrodd. Dessa broddar ska appliceras på användarens utsida skor
i ett försök att ge önskad effekt.
Sedan implementeringen av programmet har Göteborgs stad årligen skickat ut
informationsbrev där de erbjudit alla invånare som befunnit sig i åldern 65 år och äldre,
samt är folkbokförda i Göteborg, gratis broddar. I brevet medföljde även en avskiljbar
kupong med en unik streckkod som skulle lämnas in butik där individen hämtade sina
broddar. Kupongerna var personliga och kunde användas för att hämta ut broddar vid
specifika butiker fördelat över fyra områden i Göteborg; Nordöstra/östra Göteborg,
Västra Göteborg, Hisingen och Centrala staden. Individer har fått tillfälle att hämta ett
par broddar vid ett tillfälle sedan år 2013. Andra personer kunde även agera som bud
genom att hämta ut broddar mot uppvisande av kupong.
Efter att ha hämtat ett par broddar har individen inte fått möjligheten att hämta ett par nya
broddar efterföljande år. Vid tillfället för uthämtning förmedlades information av
butikspersonal gällande hur användningen av broddarna gick till. Tiden för att hämta ut
broddarna var tidsbegränsad, se tabellen nedan:
Tabell 1. Visar en sammanställning av informationsbrev som skickades ut till Göteborg kommuns äldre samt antalet
utlämnade broddar rapporterat av Göteborgs stadsledningskontor.

År
2013
2014
2015
2016

Antalet butiker för
uthämtning av broddar
46
54
55
19

Tidsperiod för
uthämtning
15 okt – 30 nov
20 okt – 6 dec
19 okt – 5 dec
17 okt – 16 dec

Utskickade
informations-brev
82 190
6 230
6 005
5 615

Utlämnade
broddar
52 800
3 400
3 050
2 900

Som kan utläsas av tabell 1 har totalt 100 040 st. brev med tillhörande kuponger skickats
ut till Göteborgs äldre befolkning, där totalt 62 150 st. (62 %) av dessa har hämtat ut
broddar.
CE-märkta broddar
Utifrån ett säkerhetsperspektiv måste produkter som säljs på den europeiska marknaden
uppfylla de krav som ställs i enlighet med rådets direktiv 89/686/EE. Bland dessa ingår
behovet att produkter ska uppfylla grundläggande krav som berör säkerhet, hälsa, miljö
och funktion. När dessa produkter överensstämmer med kraven erhålls en CE-märkning.
Denna märkning indikerar för konsumenten att produkten efterföljer de krav som ställs
och därmed signalera att produkten är säker att bruka om dessa används på rätt sätt.
Förutsatt att produkten används i enlighet den medföljande bruksanvisning, bär
tillverkaren det slutliga ansvaret om skador uppstår. Trots detta har produkter funnits på
den svenska marknaden som saknat denna standard. Tillsyn utförd av konsumentverket
visade på att av 29 kontrollerade broddar saknade tio av dessa CE-märkning (Hansson,
2013). Detta var något även Göteborgs stadsledningskontor tog hänsyn till i sin
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upphandling och ställde därmed kravet på att samtliga broddarna som såldes skulle vara
CE-märkta.
Effekten av broddar
Det saknas idag forskning kring liknande intervention på storskaligt urval, likaså
populationseffekter till följd av utdelade halkskydd. Men det finns studier som tittat på
effekten av användningen av broddar. Berggård & Johansson (2010) såg över effekten av
broddar bland friska vuxna från en ort i norra Sverige, under perioden februari–april år
2008. I studien bestod deltagarna av 34 män och 31 kvinnor som var vuxna och friska.
Av dessa randomiserades 17 män respektive 15 kvinnor till en interventionsgrupp (ålder
30–67) som blev tilldelade broddar, medan resterande deltagare inkluderades i en
kontrollgrupp (ålder 30–66) inte blev tilldelade broddar. En jämförelsegrupp rekryterades
senare bestående av 65 personer (ålder 30–66). Vissa personer använde broddar inom
kontroll- och jämförelsegrupperna varpå författarna inte kunde förbjuda dessa att använda
broddar av etiska skäl. I studien framkom att distansen individer promenerade ökade inte
risken för att falla vid användning av broddar; broddanvändare visade 6.2 fall/1000km,
kontra icke broddanvändare 9.8 fall/1000km. Studien visade även på att korrekt
användande av broddar; var och när dessa skulle appliceras kunde få människor att
undvika fall på is och snö. Författarna menade att exponeringen för is och snö kan öka
utan att risken för halkning eller fall ökar vid användning av broddar. Samma studie
visade även på att tillgången av halkskydden ökade brukandet av broddar.
Juntunen et al. (2005) utförde en opublicerad pilotstudie i Finland år 2005 gällande
användningen av halkskydd, i form av broddar respektive dubbade skor, där deltagarna
(93 st.) bestod av en varierande ålder (21–80). Studieperioden var uppdelad i två delar
under 2005 (januari-februari och mar-april), 45 dagar vardera. Av de 93 deltagarna
använde 64 st. broddar. Under den studerade perioden hade deltagarna i studien
inrapporterat endast tre halkningar, varav en av dessa halkningar hade skett med
halkskydden på, dock framgick inte om händelserna skedde med broddar eller dubbade
skor vilket kan ses som en svaghet i studien. Användarna meddelade även att promenera
med halkskydden förbättrade förmågan att gå oavsett väder.
I sin randomiserade kontrollerade studie undersökte McKiernan (2005) om broddar kunde
reducera antalet fall och fallskador bland fallbenägna äldre (65+, medelålder 74,2) i ett
amerikanskt äldreboende under vintersäsongen år 2003–2004. Deltagarna i studien bestod
av 109 äldre individer där broddar blev randomiserat utdelade (55 st. med broddar, 54 st.
utan broddar). Totalt registrerades 714 halkningar och 62 fall under studieperioden. Det
framkom att de individer som använde broddar, då vinterväglag rådde, visade på mindre
antalet halkningar (229 st.) än jämförelsevis med de som inte brukade halkskydden (485
st.). Liknande siffror kunde ses bland totala fall (19 st. kontra 43 st.). Karlsson et al.
(2013) gjorde en genomgång av randomiserade kontrollerade studier och sammanställt
papper som behandlat fall bland äldre och visade på att halkskydden bland de äldre
reducerade fallen med 58 procent, och mindre skador relaterat till fallen med 87 procent
under isiga förhållanden.
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Syfte
Syftet var att se över om Göteborgs kommuns åtgärd, i form av utdelning av gratis
broddar till kommunens äldre (65 år och äldre), hade haft en effekt på incidensen av
fotgängarolyckor gällande fall/halkskador bland kommunens äldre befolkning.
Frågeställningar
-

Har utdelning av broddar haft en inverkan på incidens gällande inrapporterade
fallolyckor i samband med is och snö bland Göteborg kommuns äldre (65+)?
Har incidensnivån av inrapporterade fallolyckor i samband med is och snö
minskat i förhållande till andra närliggande kommuner som inte delat ut broddar?

12

TEORI
Aktiva- och passiva åtgärder
Haddon Jr (1980) presenterade en teori under 1980-talet som markant förändrade
forskningsområden inom skadeepidemiologin. Han redogjorde för skadeförebyggande
interventioner i form av aktiva- och passiva åtgärder där fokus läggs på att eliminera eller
reducera den energi som överskrider människans vävnader i samband med en
energiöverföring, alternativt att den modifieras i ett försök att påverka människans
resiliens i dess kontext. När det gäller skadeprevention är nästan alltid passiva åtgärder
att önska eftersom den förbipasserar den mänskliga faktorn, men då passiva åtgärder inte
är möjliga att införa är aktiva åtgärder att föredra.
Av att se Göteborg kommuns intervention, i form av gratis utdelning av broddar till
kommunens äldre, kan åtgärden ses som en modifierbar faktor i ett försök att reducera
risken att fallolycka i första hand uppstår. Baserat på Haddons teori är detta en aktiv
åtgärd där ansvaret av brukandet av broddar, då vinterväglag råder, ligger hos den
enskilde individen.
Trots att Haddons modell markant förändrade det skadeepidemiologiska området har
kritik framförts eftersom den inte har belyst det mänskliga beteendet tillräckligt (Gielen
& Sleet, 2003). Det faktum att äldre kan inneha olika inställningar till interventionen kan
ha en inverkan på åtgärdens effekt. Underförstått innebär detta att det kan vara svårt att
kontrollera för om halkskydd appliceras, men brukandet kan påverkas genom att
respektera de psykologiska processerna som ligger till bakgrund för ett faktiskt beteende.
Motivation att skydda sig
Dessa psykologiska processer bör tas hänsyn till i ett försök att förstå hur människor
uppfattar risker, men även hur de kan påverka ett önskat beteende. Rogers (1975) bidrog
med en teori (protection motivation theory) som ämnade att förstå och skapa klarhet kring
människors upplevda rädslor kopplat till hot. I en senare revidering (Rogers, 1983)
utvecklades teorin, med hänsyn till de kognitiva processerna, som såg över människors
motivation att skydda sig genom att förmedla önskat beteende. Dessa budskap försöker
att influera individen genom att uppmana densamme att agera efter ett föreslaget
hälsoskyddande beteende vilket i teorin kan påverka individens upplevda känsla, eller
individens tilltro till sin egna förmåga att skydda sig kring ett specifikt hot, vilket i detta
papper är att halka/falla.
Denna känsla är viktig att beakta, i synnerhet då denna studies observerade population
enkelt kan kopplas till rädslan för att falla. Detta är en betydande faktor som bör
respekteras då det är ett utbrett problem bland äldre (Chang et al., 2016), som även agerar
hämmande då samma population tvekar att röra sig utomhus (Rantakokko et al., 2009).
Flera epidemiologiska faktorer kan bidra till att upplevelsen av rädsla kan öka. Att
uppmana äldre individer att promenera på vinterväglag kan vara svårt såvida individen
inte upplever att skyddande effekter finns att bruka (Rogers, 1983). För att förstå detta
bör beteendeprocesser ses över. Dessa grundar sig i individens kognitiva förmåga att
bedöma om en given händelse antas att uppstå eller inte. Om händelsen inte antas uppstå
finns heller inget incitament hos densamma att skydda sig, men om händelsen istället
antas uppstå är individen mer motiverad att söka ett hälsoskyddande beteende.
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Vad gäller detta papprets åtgärd kan individen påverkas om den enskilde får möjligheten
att skydda sig från hotet om utrustning tillhandahålles. Därmed kan gratis utdelning av
broddar påverka de äldres motivation att vilja skydda sig i högre grad, vilket i sin tur kan
skapa ett önskat hälsobeteende (Rogers, 1975;1983). Metaanalys inom området stärker
detta då sammanfattade studier visat på människor som projicerats för hotfulla händelser
har anpassat sig till ett rekommenderat hälsobeteende (Floyd et al., 2000). Vidare krävs
övertalande argument för att påverka människors uppfattning och beteenden kring
specifika hot (Rogers, 1983), där gratis broddar har agerat som en bidragande faktor till
att hämta ut och bruka broddar då detta har gynnat de äldre även i monetära termer.
Vidare menade Gielen & Sleet (2003) att beteendeförändringar kan hjälpa till att
identifiera om implementering av ett program kan fungera. Vad gäller detta papprets
belysta intervention kan en programteoretisk modell målas upp med en kombination av
flera teorier som kan appliceras i en kausal kedja från åtgärd till effekt.
Programteori
Weiss (1995) redogjorde för theory-based evaluation, eller teoribaserad utvärdering även
känd som programteori, vilket är ett verktyg som avser att utvärdera ett programs, eller
en åtgärd/interventions, implementering och dess önskade utfall i ett försök att förstå när
och hur en implementering av en åtgärd kan fungera. Flera ledande namn inom
programteori har påpekat att ramverket är välanvänt inom flera forskningsområden
(Chen, 2016; Rogers & Weiss, 2007; Weiss, 1972). Emellertid har ramverket sedan 1970talet funnit sig i en förändringsprocess (Rogers et al., 2000) där verktyget än idag inte är
färdigutvecklad (Chen, 2016; Rogers & Weiss, 2007). Trots att programteori, med dess
tillhörande utvärdering, finner sig i en utvecklingsprocess är grunden av ramverket
fortfarande densamma; att mäta effekten av ett program mot de mål eller utfall som är
uppsatta att nå (Weiss, 1972). Detta kräver inledningsvis att ett problemområde behöver
redogöras för, samt redovisa för en tänkbar åtgärd och visa på ett önskat utfall.
Däremellan kan finnas olika mellanfaktorer, eller intermediära faktorer, som kan komma
att påverka det önskade utfallet.
För att förstå om ett teoretiskt program kan fungera eller inte, föreslog Weiss att dessa
intermediära faktorer kan behöva identifieras, och i vissa fall mätas, i ett försök att testa
om åtgärden kan hämmas eller främjas av dessa faktorer. Faktorerna kan finna sig i
fysiologiska, psykologiska, ekonomiska, organisatoriska- eller andra omständigheter som
kan störa det önskade utfallet (Rogers & Weiss, 2007).
Inledningsvis kan ett problem visa på hur arbetet kan se ut i ett försök till att nå en önskad
effekt men även hjälpa till att identifiera delar som kan visa på varför ett program kan
fungera eller inte (Rogers et al., 2000).
Programteoretisk modell av Göteborgs åtgärd
Ett sätt att se över Göteborgs intervention kan vara att måla upp åtgärden i en
programteoretisk modell. Genom att applicera verktyget på kommunens åtgärd kan en
kausal kedja målas upp från åtgärd till effekt. Inledningsvis krävs ett antagande som
baserar sig på ett utfall, eller önskad effekt; i detta fall är antagandet att utdelning av
broddar till äldre minskar antalet fallolyckor i samband med is och snö bland
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åldersgruppen 65+, förutsatt att broddarna används. För att kunna mäta ett utfall gällande
effekten av broddar måste inledningsvis snö och/eller is finnas.

Figur 1. Programteoretisk modell gällande Göteborg kommuns intervention med kausal kedja från åtgärd till önskad
effekt.

Den intermediära effekten, som även agerar som en aktiv åtgärd (Haddon Jr, 1980), har
varit att äldre har brukat broddar i ett syfte att hämma uppkomsten av fall/halka på is och
snö, förutsatt att dessa även innehaft motivation att skydda sig. Detta kan således sporra
de äldre att gå ut och exponeras för underlaget.
Vid utdelningen av halkskydden hade information förmedlats till de som hämtade ut
broddarna på plats gällande hur och när broddar ska användas (se figur 1). Notera dock
att spridningen av kunskap har skett av flera förmedlare (exempel i detta papper har varit
kommun, informationsbrev, media m.m.) i ett försök att förändra, eller förbättra,
brukarens kunskap kring hur riskerna kan reduceras. Detta hade visat på resulterat då en
utdelningseffekt på 62 procent av de informerade hade hämtat ut gratis broddar från olika
butiker.
Tidigare studier har visat på att korrekt information kan påverka individernas kunskap
och därmed öka användandet av broddar (Berggård & Johansson, 2010). Detta är något
som främjats då stadsledningskontoret krävde att de broddarna som delades ut skulle vara
CE-märkta, i enlighet med rådets direktiv 89/686/EEG, vilket betytt att bruksanvisning
har medföljt.
Trots detta kan antagandet göras att vissa användare av halkskydden inte besuttit korrekt
kunskap kring när och var broddar ska användas. Planeringsledaren (personlig
kommunikation, Eva Lagerstedt, 10 januari 2017) på stadsledningskontoret i Göteborgs
kommun meddelade att vissa äldre har gjort ett aktivt val att bruka broddar som varit för
stora för skorna. Detta eftersom individerna ansåg att större storlekar på broddarna var
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enklare att ta på- och av. Det kan även vara att broddarna har ansetts vara komplexa och
opraktiska att bruka därav valet av större storlekar. Således kan detta antyda på att
felanvändning av broddar har skett och kan ha lett till en oönskad effekt. Det faktumet att
broddar kan uppfattas vara krångliga att ta på- och av sig kan i sin tur göra att äldre väljer
att bruka broddarna i miljöer där halkskydden inte är menade att användas. Negativa
effekter kan därmed uppstå; exempelvis kan individer bruka halkskydden inomhus vilket
kan sänka friktionsnivån (beroende på underlag) och således nya fallrisker skapas. Notera
att detta är något som inte observerats i denna studie, utan snarare gjort antagandet att
dessa risker kan finnas. Interventionen uppskattas även varit kostsam för kommunen på
kort sikt.
Vidare kan andra positiva effekter uppstå i samband med åtgärden. Bland dessa är att den
lokala ekonomin stimuleras då butiker säljer fler broddar. Om tillgängligheten av broddar
finns, tenderar individer även att bruka dessa (Berggård & Johansson, 2010), förutsatt att
de äldre innehar motivation att skydda sig (Rogers, 1975; 1983). Tidigare forskning har
även visat på att broddanvändning resulterat i negativ effekt gällande fallolyckor
(Berggård & Johansson, 2010; Juntunen et al., 2005; McKiernan, 2005). Antagandet om
att broddar reducerar antalet halk- och fallolyckor på is/snö, kan åtgärden ses som en
personsäkring men även att samhället sparar personskadekostnader på lång sikt. Inom
ramen av det hälsorelaterade perspektivet kan broddanvändningen även fånga upp de
individer som hejdar sig för att gå ut. Brukandet av halkskydden kan påverka den enskilde
individens psykologiska processer, i den bemärkelsen att broddarna hämmar att
fallolycka på is och snö i första hand uppstår, vilket kan sporra den äldre att våga gå ut
då vinterväglag råder. Vidare är det allmänt vedertaget att all form av fysisk aktivitet leder
till positiva hälsorelaterade effekter.
Eftersom Göteborgs kommun har delat ut broddar i omgångar sedan år 2013 har
möjligheten funnits att de halkskydd som brukats sedan implementeringsfasen kan ha
naturligt förslitits med tiden. Åtgärden kan gå i linje med det Juntunen et al. (2005)
studiedeltagare rapporterade att broddarnas dubbar kunde lossna från sitt fäste i samband
med användning över längre perioder. Detta är något som inte tagit hänsyn till i denna
studie.
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METOD
I ett försök att närma mig syftet har en kontrollerad före- och efterstudie utförts. En kvasiexperimentell analysmetod har applicerats kallad ”Difference-in-differences” (DiD) som
är lämpad för att estimera kausala effekter (Lechner, 2010), vilket är välanvänd inom
empirisk ekonomi men även inom samhällsvetenskapliga områden. Designen lämpar sig
till att se på skillnader mellan två grupper över två tidsperioder där en estimerad effekt av
en intervention, policyändring, lagändring eller liknande kan uppskattas. Estimatet
används i en enkel paneldata som tillämpas i situationer där ena gruppen exponerats för
en intervention, medan den andre gruppen inte gjort det (Schlotter et al., 2011). Vad gäller
tid ses grupperna över i form av en före- och en efter period, där ingen av grupperna har
exponerats för en intervention i en föreperiod, medan den andre av de två grupperna har
exponerats för en intervention i en efterperiod. Därefter ses skillnader mellan dessa
grupper mellan de valda tidsperioderna. Vad gäller denna studies valda tidsserie redovisas
perioden 2003–2016. Efterperioden presenteras därför som fyra år; 2013–2016, varpå
DiD-estimatet beräknas fyra år före interventionens införande 2009–2012.
DiD använder sig av ett ganska kraftigt antagande, som även agerar som metodens
Akilleshäl, något kallat common trends assumption (Angrist & Pischke, 2014), vilket
ställer kravet på att de grupper som ses över ska ha liknande trender över tid. Värdet i
utfallet som observeras kan variera mellan grupperna, men att förändringarna över tid är
densamma. Detta är ett intuitivt antagande där en visuell inspektion utförs genom att se
på om trenderna har följt varandra. Om antagandet uppfylls kan detta tyda på att
interventionsgruppen kan likna kontrollgruppen i ett kontrafaktiskt tillstånd, vid ett
tillfälle om interventionen inte hade implementerats.
Val av kontrollgrupper
För att se skillnad inom Göteborg har befolkningen i kommunen delats upp i två grupper.
En kontrollgrupp bestående av den befolkning inom kommunen som befunnit sig i åldern
16–64 som inte tagit del av kommunens åtgärd, samt en interventionsgrupp som befunnit
sig i åldern 65 år och äldre som har tagit del av kommunens åtgärd. Valet av grupper
argumenteras vara god därför att de upplevt liknande störfaktorer över tid, men även
inneha geografiskt bundna väderrelaterade fenomen som is/snö.
Placebotester
För att kontrollera om liknande effekt har skett bland andra kommuner, har ett placebotest
utförts bland kommunerna inom Västra Götalands-regionen. Valet av Västra Götaland
gjordes dels för att kommuner inom regionen inte hade tagit del av en liknande
intervention inom den valda tidsserien, men även att samtliga kommuner argumenteras
vara geografiskt lokaliserade inom Västra Götalands län (Göteborg inkluderat) vilket
argumenteras att samtliga kommuner exponerats för liknande väderrelaterade fenomen,
även att valet av dessa kommuner ökar antalet observerade skadehändelser som således
är jämförbart mot Göteborg. Vidare har totalt nio kommuner exkluderats i
kontrollgruppen på grund av att kommunerna, eller andra fristående organisationer, har
försett specifika åldersgrupper inom den lokala befolkningen med någon form av gratis
utdelning av broddar. De kommuner som har exkluderats är: Bengtsfors, Borås,
Karlsborg, Mark, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tranemo och Uddevalla.
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Om DiD-modellen för placebotestet föreslår ett signifikant estimat som liknar
huvudanalysens estimat, antyder detta på att effekten för Göteborg inte är kausal och
indikerar snarare på att effekterna kan vara väderrelaterade. Om estimatet istället visar
sig att inte skilja från noll pekar placebotestet på att ingen effekt skett inom Västra
Götaland och därmed stärka huvudanalysen, förutsatt att estimatet för Göteborg visat på
signifikans.
Tidsplacebo
Eftersom tidsserierna i detta papper presenterar data från år 2003 har möjligheten funnits
att utföra ett placebotest för Göteborg gällande flera år före interventionens införande.
Därför har ett tidsplacebotest (in-time placebo) utförts liknande Abadie et al. (2015) för
perioden 2003–2010, där ett test utförts för en hypotetisk intervention året 2007. Genom
att applicera tidsplacebon kontrolleras även för eventuella betydande effekter. Om
estimaten i tidsplacebotestet visar vara samma eller större än estimaten för perioden
2009–2016, kan placebotestet föreslå att den huvudsakliga analysen inte visat på sann
kausal effekt. Förutsatt att analysen istället visar på ett DiD-estimat som inte skiljer sig
från noll kan detta istället styrka huvudanalysen. Vidare kan detta test ses som ett formellt
test för antagandet om liknande trender uppfylls och således styrka estimatet i
huvudanalysen ytterligare.
Datainsamling
Officiell befolkningsstatistik för respektive kommun har hämtats från Statistiska
Centralbyrån (SCB).
Data gällande inrapporterade halkolyckor har hämtats från transportstyrelsens
olycksdatabas STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition), mer specifikt
STRADAs sjukvårdsdata. Området som data hämtats från gäller Västra
Götalandsregionen innehållande olyckstypen fallolyckor (singelolyckor med kategori
fotgängare). Fallolyckor bland gående definieras inte som en vägtrafikolycka och
registreras heller inte av polisen (Vägverket, 2007), och har därför använt uppgifter kring
samtliga fall/halkolyckor på grund av is/snö inkomna via sjukvårdsregistret. Det
inrapporterade materialet som använts i pappret har använt tidsintervallet mellan datumen
2003-01-01 till och med 2016-12-31.
Interventionsgruppen som redovisas i pappret har befunnit sig i åldern 65+, medan
kontrollgruppen befunnit sig i åldern 16–64 inom Göteborgs kommun. De valda åren som
presenteras i pappret (2003–2016) förklaras med att data från STRADA endast
rapporterat in tre fall i samband med is och snö under åren 2000–2002 i Göteborgs
kommun (två fall i gruppen 16–64 och ett fall i 65+) och har därmed valts bort i analysen.
Nästkommande året, 2003, hade antalet fall ökat till totalt 32 stycken för båda grupper,
och därefter ökat i antal för följande år. Under årsperioden 2000–2016 hade endast fyra
stycken fall inrapporterats i STRADA för åldersgruppen 0–15 år och har därför valts bort
i analysen, vilket därmed förklarar den valda kontrollgruppen.
Person-år redovisas som ett exponeringsmått där summan av populationen summerats för
de år inom perioden som observerats. Exempelvis redovisas person-år summan för
åldersgruppen 65+ i föreperioden gällande de observerade åren 2009–2012 (summan av
populationen år 2009 + år 2010 + år 2011 + år 2012), medan efterperioden ackumulerats
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för åren 2013–2016 (summan av populationen år 2013 + år 2014 + år 2015 + år 2016).
Detsamma gäller även för åldersgruppen 16–64. Samma kalkyl har applicerats för
frekvensen av olyckor som i denna studie redovisas som skadehändelser. För att få fram
incidens per 100 000 invånare har skadehändelser dividerats med person-år, multiplicerat
med 100 000.
Applicerade ekvationer
I en klassisk DID-analys används regressionsmodeller, men Bertrand et al. (2004) har
varit kritisk till detta och visat på att standardfelen är felaktiga på grund av att
observationer inte är oberoende. Emellertid kan detta justeras med hjälp av klustrade
standardfel, vilket rekommenderas ett minst antal grupper om ~40, alternativt att
aggregera data. Denna studie presenterar endast två grupper vilket inneburit att klustra
standardfelen inte varit möjligt. Detta har inte varit ett problem då data har aggregerats.
Vidare kan variansen av räknedata skattas under det konventionella antagandet att
olyckor och skador följer en Poissonfördelning (Croft & Davison, 2008; Körner &
Wahlgren, 2010).
Estimatet har kalkylerats genom att ackumulera flera års observationer gällande
olycksfrekvensen för given tid. Detsamma gällande person-år, där ett estimat har
ackumulerats baserad på den population som observerats för de givna åren. För att få ut
punktestimat, som även uttrycks som ett DiD-estimat, har följande ekvation applicerats:
𝑇
𝑇
𝐶
𝐶
𝑓𝑡1
𝑓𝑡0
𝑓𝑡1
𝑓𝑡0
𝜌̂ = ( 𝑇 − 𝑇 ) − ( 𝐶 − 𝐶 )
𝑝𝑡𝑡1 𝑝𝑡𝑡0
𝑝𝑡𝑡1 𝑝𝑡𝑡0

där f visar antalet skadehändelser per population för given tid, pt visar summan av personår. Superskriptet T markerar den behandlade populationen, C markerar den obehandlade
gruppen, de nedsänkta t0 och t1 indikerar före- respektive efterperioder. Värdet har
multiplicerats med 100 000 för att få fram incidens per 100 000 invånare.
För att beräkna standardfel har ekvationen applicerats enligt (Rothman 2012; Miettinen,
1976):
𝑓𝑡1𝑇
𝑓𝑡0𝑇
𝑓𝑡1𝐶
𝑓𝑡0𝐶
𝑆𝐸(𝜌̂) = √
+
+
+
𝑇2
𝑇2
𝐶2
𝐶2
𝑝𝑡𝑡1
𝑝𝑡𝑡0
𝑝𝑡𝑡1
𝑝𝑡𝑡0

Ett 95-procentigt konfidensintervall har beräknats enligt (Altman & Bland, 2011a), med
följande ekvation:
𝐶𝐼(𝜌̂) = 𝜌̂ ± (1.96× 𝑆𝐸(𝜌̂))

varpå ett p-värde har estimerats enligt ekvationen hämtad från (Altman & Bland, 2011b):
2
𝜌̂
𝜌̂
𝑝 = exp (−0.717× |(
)| − 0.416× |(
)| )
𝑆𝐸(𝜌̂)
𝑆𝐸(𝜌̂)

Samtliga uträkningar har kalkylerats i Excel 2016. Kalkylerna har även kontrollräknats i
det statistiska programmet Stata version 13. Statistik signifikans som presenteras i pappret
har använt en signifikansnivå på 5 procent (p-värde <0.05).
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Etiska reflektioner
Vad gäller skadedata hämtad från STRADA redovisas olika referensnummer respektive
olika olycks-id kopplade till specifika individer. Datamaterialet innehåller exempelvis
koordinationer var olycka uppstått, rådande väglag, skadegrad m.m. Datamaterialet är
anonymiserat vilket gjort det omöjligt för mig som författare att härleda olyckor till
enskilda individer. Vidare presenteras materialet på aggregerad population utan att
redogöra för var eller när skadan uppstått, vilket heller inte möjliggör för läsaren att på
något sätt kunna identifiera enskilda individer.
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RESULTAT
En tidsserie behövs för att kunna visa på hur utfallet av fallolyckor kring is/snö sett ut
inom Göteborgs kommun, men även för att visuellt inspektera för common trends
assumption (Angrist & Pischke, 2014).

Göteborg 2003-2016
Incidens per 100 000 invånare

250
200
150
100
50
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kontrollgrupp

Interventionsgrupp

Figur 2. Visar incidensnivån av fallolyckor p.g.a. is/snö i Göteborgs kommun. Kontrollgrupp = ålder 16–64,
interventionsgrupp = ålder 65+. Vertikala linjen visar interventionens införande.
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Figur 3. Visar standardiserad incidens av halka p.g.a. is/snö Göteborgs kommun. Kontrollgrupp = ålder 16–64,
Interventionsgrupp = ålder 65+. Vertikala linjen visar interventionens införande.

Av att utläsa figur 2 kan ses att linjerna i tidsserien följer varandra väl där båda grupper
har utsatts för liknande chocker, i form av fall/halkolyckor över tid. Observera den
abrupta ökningen för båda grupperna åren 2010–2011 vilket antyder på att grupperna har
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upplevt likartade väderrelaterade fenomen. Slumpvariationen gällande incidens av
halkolyckor uppskattas vara låg.
I figur 3 har tidsserien avgränsats till fyra år före respektive fyra år efter åtgärden, därefter
standardiserats genom att subtrahera medelvärdet i föreperioden inom båda grupperna för
hela tidsserien varpå det klart och tydligt ses att båda grupperna följer liknande trender i
föreperioden. Något har även hänt med interventionsgruppen i efterperioden som ses att
incidensen är konstant och betydligt lägre än kontrollgruppen som inte hade tagit del av
åtgärden. Grafen har visat på en visuell effekt, emellertid säger den inget om den
estimerade effekten av broddarnas införande och måste därför gå vidare i analysen genom
att applicera DiD-modellen.
Tabell 2. Difference-in-differences estimat gällande Göteborgs kommun 2009–2012 vs 2013–2016.

Skadehändelser

Person-år

Incidenser per 100 000

Diff

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Före

950

383

1 411 192

307 994

67.31***
(2.2)

124.35***
(7.0)

57.03***
(6.7)

Efter

551

201

1 463 901

333 268

37.63***
(1.6)

60.31***
(4.25)

22.67***
(4.5)

Diff

–

–

–

–

–29.67***
(2.7)

-64.04***
(8.6)

–34.36***
(8.1)

Förklaring: (1) Visar antalet skadehändelser för gruppen 16–64, (2) visar antalet skadehändelser för gruppen 65+, (3) visar person-år för gruppen

16–64, (4) visar person-år för gruppen 65+, (5) visar incidensen per 100 000 för gruppen 16–64, (6) visar incidensen per 100 000 för gruppen 65+.
Värdet inom parenteserna visar standardfelen. * = p <0.05, ** = p <0.01, *** = p <0.001.

I tabell 2 kan ses antal skadehändelser indelat i en före- och efterperiod för
åldersgrupperna 16–64 och 65+. Av att utläsa tabellen kan ses att antalet skadehändelser
har sjunkit för interventionsgruppen från 551 till 201, varpå en minskning av incidens har
skett från 124.35 (KI 95% 111.89, 136.80) till 60.31 (KI 95% 51.97, 68.64) per 100 000
invånare. Dock är detta missledande eftersom uträkningen inte tagit hänsyn till andra
förändringar som skett över perioden och variation i snömängd samt temperatur. Inom
interventionsgruppen ses skillnader över tid där en ren efter – före mätning visat på en
minskning med –64.04 (95% KI –79.02, –49.05). Detta föreslår att införandet av broddar
i efterperioden har sänkt incidensen av halkolyckor. Dock kan även en minskning av
incidens ses i kontrollgruppen. En minskning från 950 till 551 i antalet skadehändelser
vilket indikerar på en minskning av incidenser; från 67.31 (KI 95% 63.03, 71.59) till
37.63 (KI 95% 34.49, 40.78) vilket indikerar att en nedåtgående trend av halkolyckor
kring is/snö även hade skett utan interventionen. Incidensskillnaden efter – före i
kontrollgruppen visar således –29.67 (95% KI –34.99, –24.36), vilket antyder att även
kontrollgruppen har minskat gällande halkolyckor men inte alls lika kraftig som
interventionsgruppen. Detta antyder att det finns andra faktorer som påverkar incidensen
över tid i Göteborg som är oberoende av åtgärden. Estimatet för Göteborgs äldre säger
således ingenting om interventionens effekt. Om incidensskillnaderna över tid inom
grupperna däremot ställs mot varandra kan effekten identifieras givet att grupperna följer
liknande trender; (–64.04) – (–29.67) = –34.36 (95% KI –50.26, –18.46). Detta antyder
att effekten av broddarnas utdelning till den äldre befolkningen har resulterat i en
signifikant reduktion på –34.36 akutvårdade halkolyckor per 100 000 invånare. Det
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kontrafaktiska tillståndet utan interventionen kan även uppskattas i relativa termer genom
att subtrahera eftervärdet i interventionsgruppen med estimatet: 60.31 – (–34.36) = 94.67.
Detta jämförs mot det faktiska värdet i efterperioden genom att beräkna incidenskvoten
60.31/94.67 = 0.64, får vi vid en omräkning en relativ effekt på (0.64 – 1) * 100 = –36.
DiD-modellen pekar på att incidensen av halkolyckor på is och snö bland åldersgruppen
65+ har sjunkit med 36 procent.
Trots detta kan effekten vara svår att uppskatta och därför gå vidare i analysen genom att
kontrollera om liknande effekter skett bland andra kommuner. Ett kontrolltest baserat på
kommunerna inom Västra Götalands-regionen utförts enligt nedan i ett försök att fånga
upp om en minskning av incidenser har skett generellt utan broddar. Om estimatet visar
vara nära noll, stärker detta huvudanalysen och därmed indikera på kausalitet. Notera att
de valda kommunerna inom Västra Götaland som presenteras nedan inte har tagit del av
liknande åtgärd, men att analysen har utförts på samma sätt som ovan.
Placebotester

Incidens per 100 000 invånare
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Figur 4. Visar incidensnivån av fallolyckor p.g.a. is/snö i Västra Götalands-regionen. Kontrollgrupp = ålder 16–64,
interventionsgrupp = ålder 65+.

I figur 4 kan ses att samma tidsperiod har setts över som i Göteborg. Av att utläsa figuren
kan tolkas att olikartade chocker skett perioden 2011–2012 och därmed påverkat
grupperna olika. Detta antyder på att det råder tveksamhet kring liknande trender, men
argumenteras fortfarande följa varandra över tid.
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Standardiserad fallolyckor VG-region
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Figur 5. Visar standardiserad incidens av fallolyckor p.g.a. is/snö Västra Götalands-regionen. Kontrollgrupp = 16–64,
Interventionsgrupp = 65+.

I figur 5 kan ses att lika standardisering har gjorts som i figur 3, där tidsserien har
avgränsats till fyra år före respektive fyra år efter åtgärden, därefter standardiserats genom
att subtrahera medelvärdet i föreperioden inom båda grupperna för hela tidsserien varpå
det visuellt kan ses att grupperna följer varandra genom hela serien. Notera att Västra
Götaland inte visat på en lika effekt gällande incidens som Göteborg år 2013.
Tabell 1. Difference-in-differences estimat gällande Västra Götaland 2009–2012 vs 2013–2016.

Skadehändelser

Person-år

Incidenser per 100 000

Diff

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Före

1497

795

1 920 129

613 066

77.96***
(2.0)

129.67***
(4.6)

51.71***
(5.0)

Efter

1017

664

1 909 723

673 998

53.25***
(1.7)

98.51***
(3.8)

45.26***
(4.1)

Diff

–

–

–

–

–24.71***
(2.6)

-31.15***
(6.0)

–6.44
(6.5)

Förklaring: (1) Visar antalet skadehändelser för gruppen 16–64, (2) visar antalet skadehändelser för gruppen 65+, (3) visar person-år för gruppen
16–64, (4) visar person-år för gruppen 65+, (5) visar incidensen per 100 000 för gruppen 16–64, (6) visar incidensen per 100 000 för gruppen 65+.
Värdet inom parenteserna visar standardfelen. * = p <0.05, ** = p <0.01, *** = p <0.001.

Av att utläsa tabellen ovan antyder DiD-modellen en reduktion på –6.44 (95 % KI –19.24,
6.34) akutvårdade halkolyckor per 100 000 invånare. Notera dock att estimatet inte visat
på signifikans. Ett kontrafaktiskt tillstånd har uträknats vilket föreslagit att olyckor har
sjunkit med 6 procent för åldersgruppen 65+ i Västra Götaland. Notera dock att det
kontrafaktiska tillståndet är endast applicerbart om broddar hade delats ut för Västra
Götaland.
För att kontrollera för eventuellt stora effekter har en robusthetskontroll eller tidsplacebo
utförts enligt Abadie et al. (2015) gällande tidsperioden 2003–2010, där ett hypotetiskt
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införande av broddar har skett året 2007. Efterperioden har därför delats upp för perioden
2007–2010 som jämförts mot föreperioden 2003–2006 som kan ses nedan:
Tabell 4. Difference-in-differences estimat gällande Göteborgs kommun 2003–2006 vs 2007–2010.

Skadehändelser

Person-år

Incidenser per 100 000

Diff

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Före

285

137

1 315 218

289 594

21.66***
(1.3)

47.30***
(4.0)

25.64***
(6.7)

Efter

625

244

1 381 153

296 635

45.25***
(1.8)

82.25***
(5.3)

37.00***
(5.6)

Diff

–

–

–

–

23.58***
(2.2)

34.94***
(8.6)

11.36
(7.0)

Förklaring: (1) Visar antalet skadehändelser för gruppen 16–64, (2) visar antalet skadehändelser för gruppen 65+, (3) visar person-år för gruppen
16–64, (4) visar person-år för gruppen 65+, (5) visar incidensen per 100 000 för gruppen 16–64, (6) visar incidensen per 100 000 för gruppen 65+.
Värdet inom parenteserna visar standardfelen. * = p <0.05, ** = p <0.01, *** = p <0.001.

Inledningsvis kan en tolkning av trenderna göras, specifikt trenderna för årsperioden
2003–2010 (se figur 2), vilket kan konstateras att trenderna uppfyller common trends för
den observerade tidsperioden. Av att utläsa tabell 4 kan ses att den valda perioden har
visat på ett DiD-estimat med en ökning av incidenser med 11.36 (KI 95% -2.35, 25.08).
En relativ effektökning har visat på 16 procent. Notera att estimatet inte visat på statistik
signifikans.
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DISKUSSION
Resultatdiskussion
Ju fler individer som exponeras för is/snö, desto större risk att antalet fall/halkningar ökar.
Detta är något som även kan utläsas i de presenterade tidsserierna där tydligt ses att
abrupta ökningar av incidenser skett under åren 2010–2011 för samtliga observerade
grupper, vilket indikerar på att populationerna har upplevt lika kraftiga vintersäsonger.
Skillnaden gällande incidensen mellan grupperna inom Göteborg visat sig vara konstant
efter införandet av broddar år 2013. Av att jämföra samma tidsperiod för Västra Götaland
har inte lika kraftig minskning av incidenser skett för åldersgruppen 65+. I den
observerade efterperioden visar den standardiserade incidensen för Göteborg och Västra
Götaland vara varandra lika, i synnerhet åren 2014–2015, vilket snarare indikerar på
mildare vintersäsonger och därför antas förklara de låga incidenserna. Emellertid kan
tydligt ses år 2016 att olycksfrekvensen ökat för samtliga observerade grupper och
därmed indikera på kraftigare vintersäsong. Vad gäller Västra Götaland hade
incidenserna ökat för åldersgruppen 65+ medan samma period för Göteborg visat på att
kontrollgruppen ökat mer i förhållande till interventionsgruppen vilket kan föreslå att
halkskydden gett effekt.
Broddanvändning
Som tidigare noterats hade Göteborgs stadsledningskontor (personlig kommunikation, 3
februari 2017) meddelat att individer aktivt valt olika storlekar på broddarna i
bekvämlighetssyfte, vilket direkt kan ha påverkat individens gångmönster tillika
gångsäkerhet. Haddon Jr (1980) teorier är tämligen passande i detta avseende då den
aktiva åtgärden direkt har möjliggjort för individen att manipulera broddarnas direkta
funktion genom att applicera större storlekar och således kan ha tappat sin tänkta
funktionalitet. Givetvis är detta högst subjektiva upplevelser tillika att individer kan
inneha olika preferenser, vilket även Berggård et al. (2015) diskuterar i sin tekniska
rapport. Den huvudsakliga funktionen för halkskydden är att gångsäkerheten ska
förbättras på isiga och snöiga underlag då broddar brukas, däribland valet av skor kan ha
en kraftfull inverkan av upplevd gångsäkerhet. Dock är detta svårt att kontrollera för,
utöver att uppmana brukarna att bära korrekta storlekar.
Pappret har inte tagit hänsyn i detalj varken i vilken grad broddanvändningen skett eller i
detalj vilka produkter av broddar som individer brukat inom Göteborgs kommun, heller
inte vad för information som tilldelats brukarna utöver den generella informationen till
tillgivits via informationsbrev. Inledningsvis kan läsaren anse detta agera som ett problem
men inom policyrelevanta program, som detta papper har behandlat, har
interventionseffekten utvärderats i dess naturliga samhällskontext där människor agerat
olika. Effekten av broddanvändning, eller vad Angrist & Pischke (2014) uttrycker som
reduced-form, är att se över en stegvis kausal effekt av interventionen som kan ses genom
att blicka över andelen utdelade broddar samt när broddar används. Det sistnämnda är
givetvis svårt att kontrollera för, men studien har uppskattat den potentiella effekten i
samband med det policyrelevanta programmet som Göteborg har genomfört vilket har
indikerat på en negativ effekt angående fall/halkolyckor på is/snö.
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Effekten av interventionen
Syftet med studien var att se över Göteborgs intervention i form av utdelning av broddar,
vilket har visat på effekt och kan tydas i analysen. Inom Västra Götalands-regionen hade
analysen föreslagit en generell minskning av incidenser med –6.44 incidenser per 100 000
invånare utan broddar vilket kan antas vara väderrelaterat såsom mildare vintrar.
Estimatet var icke signifikant vilket antyder på att slumpen har varit avgörande. Gällande
tidsplacebotestet för Göteborg för tidsperioden 2003–2010 indikerade på att incidenserna
hade ökat när tidsperioderna jämfördes mot varandra. Även här visade DiD-estimatet att
inte vara signifikant. Detta är dock inget problem då samtliga placebotester snarare stärker
att effekten i Göteborg är kausal; att det huvudsakliga resultatet i studien har föreslagit
att Göteborg kommuns utdelning av broddar till den äldre befolkningen (65+) har
reducerat antalet halkolyckor med –34.36 incidenser per 100 000 invånare, eller sjunkit
med 36 procent, när perioden 2013–2016 har observerats och visat skillnad mot perioden
2009–2012.
Det är enligt författarens vetskap ingen tidigare studie som sett över liknande intervention
av denna skala. Men med hänsyn till tidigare kontrollerade studier som visat på att
brukandet av broddar bland äldre minskat antalet fall då vinterväglag råder i litet urval
(McKiernan, 2005; Karlsson et al., 2013), har denna studie sett över effekten av
storskaligt urval och visat på populationseffekter. Tillgängligheten av broddar har visat
på att agera som ett relativt starkt bevis att användarna är villiga att hämta ut och bruka
halkskydden (62 procent). Som presenterat i den programteoretiska modellen kan även
kunskap kring användandet av broddar haft en viktig del i implementeringsprocessen.
Berggård & Johansson (2010) påpekar i synnerhet att individers information kring när
och var halkskydd ska appliceras kan halka och fall undvikas, men även erfarenheter
kring risken att falla kan öka användandet av halkskydd. Detta kan föreslå att individer
som har upplevt en potentiell risk även kan identifieras till någon form av upplevd rädsla
(Floyd et al., 2000), varpå rädsla för att falla är ett utbrett problem bland äldre (Chang et
al., 2016), där exponering för snö/is kan förstärka den känslan. Om rädslan antas vara
konstant har Göteborgs kommun lyckats sänka tröskeln genom att dela ut gratis
halkskydd. Möjligen kan samtida attitydförändringar skett, i linje med Rogers (1975)
teorier kring motivation att skydda sig, vilket också föreslagit att användandet av broddar
har sporrat de äldre att exponeras för vinterväglag. Detta är även något som indikerats i
analysen där brukandet av broddar pekat på att ha reducerat fallolyckor i en kontroll mot
resterande population.
Metoddiskussion
Metoden som applicerats i detta papper, Difference-in-Differences, har visat på
interventionens uppskattade effekt. Tre hot mot effektmåttet i form av viktiga antaganden
i metoden har uppfyllts; common trends assumption (Angrist & Pischke, 2014), ingenting
har hänt samtidigt som interventionens införande och därav påverkat utfallet (Bonander,
2015), samt att effekten inte spillt över och således påverkat utfallet i kontrollgrupperna.
Inom statistiken hanteras alltid störfaktorer genom att mäta och kontrollera för dessa. Den
applicerade analysmetoden i detta papper har innehaft fördelen med att den hanterat icke
observerbara störfaktorer genom att enbart fokuserat på förändringar i utfallet över tid
(Angrist & Pischke, 2014), så länge observationerna inte bryter mot antagandet om
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liknande trender. Metoden har gjort antagandet att liknande trender har uppfyllts, som
också indikerat på att någonting har hänt i samband med införandet av broddarna. Detta
har stärkts ytterligare genom att testet för Västra Götaland implicit har kontrollerat för
eventuella variabler som kan leda till bias, i likhet med Card & Krueger (1994), men även
placebotestet för Göteborg i enlighet med Abadie et al. (2015), med förutsättningen att
liknande trender följs över tid.
Vidare kan de plötsliga ökningarna av incidens diskuteras. Som kan ses i figur 2 har
antalet observationer i Göteborg ökat för båda åldersgrupper vilket indikerat på att de
upplevt samma kraftiga vinterperiod. Av att jämföra åldersgrupperna emellan kan tydas
att 65+ har visat på högre incidens gällande året 2010, vilket föreslagit att äldre kan vara
mer sårbara för exponeringen av is/snö. De plötsliga ökningarna av incidens har ingen
avgörande inverkan på estimatet då de observerade grupperna har upplevt liknande
ökningar. Vad gäller incidenserna i Västra Götaland har grupperna divergerat vid ett
tillfälle. Som kan ses gällande den kraftfulla vinterperioden (se figur 4, åren 2010–2013)
har åldersgruppen 65+ visat på en minskning av incidenser året 2011 i förhållandevis till
kontrollgruppen. Dock argumenteras den plötsliga reduceringen av incidenser inte ha en
avgörande inverkan på DiD-modellens estimat. För att tydliggöra; om incidenserna
mellan grupperna för året 2011 visat vara varandra mer lika hade estimatet varit närmare
noll. Det redovisade estimatet argumenteras inte vara ett problem eftersom DiD-modellen
för Västra Götaland visade på ett icke signifikant estimat och därmed styrka Göteborgs
intervention vara kausal.
Trots att Göteborgs intervention infördes oktober år 2013 har samtliga observationer för
hela året inkluderats och presenterats i en efterperiod. Författaren vill argumentera att
medräkna hela år 2013 i en efterperiod, och därmed inkluderat de olyckor som skett
inledningsvis av året före interventionens införande 15 oktober, har möjliggjort att visa
på en osäkerhet i resultatet i den bemärkelsen att det redovisade estimatet har snarare visat
på en underskattad effekt.
Vidare har brister inom datainsamlingen funnits. Den sjukvårdsbaserade statistiken som
observerats har hämtat data från STRADA som enligt författarens vetskap saknar någon
form av valideringsstudie. Detta kan innebära att den data som hämtats från de olika
sjukhusen som rapporterat fall kan inneha olika tillvägagångssätt att registrera olycksfall,
men även inneha olika utvecklade rutiner för att kontinuerligt uppskatta bortfall
(Transportstyrelsen, 2017:b; MSB, 2010). Notera även att de kommuner som observerats
inom Västra Götaland, sjukhus som Norra Älvsborgs sjukhus i Trollhättan, varit helt
anslutet så sent som år 2010 (Transportstyrelsen, 2017:a). Vad gäller det observerade
Göteborg har kringliggande sjukhus visat vara fullt anslutna till STRADA sedan år 2000
vilket stärker analysen för Göteborg ytterligare.
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SLUTSATS
Göteborg kommuns intervention i form av utdelning av broddar verkar ha en inverkan på
antalet halkolyckor för den äldre befolkningen. Data tyder på att tillgängligheten av
broddar har ökat användandet av halkskydden bland kommunens äldre. Av att jämföra
mot kommuner som inte delat ut broddar, men upplevt liknande väder, har inte samma
reducerande effekt observerats.
Vidare forskning
Som framgått i detta papper har användandet av broddar visat på populationseffekt, men
fortfarande kvarstår att se om halkskydden kan visa på liknande effekter om populationen
får uppleva liknande kraftfulla väderrelaterade chocker som presenterats i detta papper
för åren 2010–2011. Detta är tidsberoende vilket kräver uppkomsten av kraftfullare
vintrar.
Ett annat förslag är att se på liknande studier appliceras i en mer omfattande kartläggning
och analys. Detta kan således förbättra kunskapsbilden av en storskalig intervention och
därmed se på kausal effekt. Gärna detta i samband med att se över könsrelaterade effekter.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har redogjort för statistik som visat på att
kvinnor skadar sig högre grad mer än män i samband med fall (Schyllander, 2014). Detta
är något som heller inte har utvärderats i denna studie, vilket möjligen kan föreslå att se
över i framtida forskning.
Vidare kan epidemiologiska undersökningar på individnivå som följs över tid även vara
att föredra. Detta eftersom registerdata kan ge möjligheten att se på individuella
skillnader, men även kunna bidra med kunskap kring hur de äldres kan uppfatta sin
gångsäkerhet i samband med brukandet av halkskydden.
Avslutningsvis har ingen kostnadsuppskattning presenterats i föreliggande studie, därför
väcks frågan kring hur kostnadseffektiv kommunens åtgärd möjligen kan vara i
förhållande till kostnaden av skador i samband med is och snö. I kommuner där
kommunen ansvarat för vinterväglaghållning har VTI uppskattat att fotgängarskador
kostat kommuner det dubbla av vinterväghållningen (Öberg & Arvidsson, 2012), men
resultaten presenterats i rapporten tyder på osäkerhet kring hur mycket fotgängarskador
har kostat Göteborg då vinterväglag råder. För att få ytterligare precision i uppskattningen
kan liknande studier utföras i kombination med data från patientregistret. Således fångas
även allvarligare skador i samband med halka på is/snö som krävt inläggning på sjukhus,
vilket inte presenterats i denna studie.
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We study the effects of a studded footwear subsidy program in Gothenburg, Sweden, where a free pair of anti-slip
devices was distributed to all residents aged over 65 years as a pedestrian falls prevention measure. Using a
difference-in-differences approach with internal age-based controls, we find evidence of a short-term effect on
emergency department visits due to slips on snow and ice during the first year of the intervention (−45% [95%
CI: −54, −9] in 2013), which equates to 21.8 injuries prevented (95% CI: 3.34, 39.4). A cost-benefit analysis
based on this result suggests that the short-term benefits outweigh the total costs of the intervention (benefit-cost
ratio: 6.9 [95% CI: 1.05–12.46]), indicating that this type of subsidy program may be an important tool for the
prevention of pedestrian falls among older adults during icy weather conditions. However, replication at other
sites is recommended before drawing any strong and general conclusions.

1. Introduction

2. Materials and methods

Falls are the leading cause of unintentional injuries among older
adults (Haagsma et al., 2016). Pedestrian falls are also one of the largest
transport-related causes of emergency department visits in the Nordic
countries, and a majority of these falls are caused by icy road conditions
(Elvik and Bjørnskau, 2019; Gyllencreutz et al., 2015; Öberg, 2011;
Schepers et al., 2017). To combat the seasonal rise in outdoor falls, the
Swedish municipality of Gothenburg introduced a subsidy program that
allowed each resident over the age of 65 years to collect a free pair of
anti-slip devices (“studded footwear”, or ice cleats). Several other
Swedish municipalities have adopted this type of program following the
implementation in Gothenburg, indicating that it is perceived as an
effective intervention.
The evidence regarding the efficacy of anti-slip devices is promising
(Berggård and Johansson, 2010; Gao et al., 2008; Gard and Berggård,
2006; Gard and Lundborg, 2001; McKiernan, 2005), but the effects of
this type of subsidy program have not yet been documented (Schepers
et al., 2017). In this paper, we address this gap using the program in
Gothenburg as a case study. We present quasi-experimental effect estimates and conduct an economic evaluation based on our estimates.
We also address methodological challenges in evaluating local interventions in which the outcome is affected strongly by local variations in
weather conditions.

2.1. Description of the intervention

⁎

The subsidy program was performed by the municipality of
Gothenburg, Sweden. Starting in 2013, the municipality began to distribute personalized coupons to all residents aged 65 years and above
before each winter. The coupons could be exchanged for a free pair of
anti-slip devices that can be attached to regular footwear (covering
either the entire sole of the shoe, or the heels). The devices could be
collected, in person or by proxy, at one of ˜50 local stores.
Approximately 82,000 coupons were distributed in the first year
(2013). An additional ˜6000 coupons were sent to residents who turned
65 years old in each subsequent year. Each resident was eligible for
only one pair of devices throughout the studied period (2013–2016). As
of 2016, ˜100,000 coupons had been distributed. Sixty-two percent of
the eligible residents cashed in their coupons. The amount of each type
of anti-slip device (whole foot or heel device) that was collected is
unknown.
2.2. Data
Our outcome measure was the incidence of emergency department
visits due to pedestrian falls caused by slipping on snow or ice per
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100,000 person-years. We collected aggregate emergency department
data from the Swedish Traffic Accident Data Acquisition (STRADA)
register (held by the Swedish Transport Agency), stratified by year and
one-year age group (from 2001 to 2016). We also extracted population
data for the same period and groups from Statistics Sweden (the Total
Population Register (Ludvigsson et al., 2016)), to calculate person-years
as a denominator the for the incidence rates.
We also collected data on the costs of the program, including procurement, distribution and printing costs to perform a cost-benefit
analysis (E. Lagerstedt, personal communication, February 3, 2017).
The total costs for the program throughout the study period was 1.1
million USD (in 2018), which corresponds to an estimated cost of 13.5
USD per distributed coupon. Following the official recommendations
from the Swedish Transport Administration, we set the societal cost of
an average (non-fatal) emergency department-treated pedestrian fall
injury to 0.35 million USD (The Swedish Transport Administration,
2018). Their estimate is based on losses of quality-adjusted life years
(QALYs) from injuries sustained in an average pedestrian fall (based on
data from STRADA, the National Patient Register and patient follow-up
surveys), which has been converted to monetary values by linking the
QALY estimates to the current value of a statistical life (VSL) (Olofsson,
Gralén et al. 2016). The VSL was estimated using willingness-to-pay
surveys (Olofsson, Persson et al. 2016). Material costs (e.g., healthcare
resources and productivity losses) are also added to the estimate (The
Swedish Transport Administration, 2018).
The study approved by the Regional Ethics Committee in Uppsala,
Sweden (dnr 2018/480).

(Picard and Cook, 1984). The algorithm is detailed, alongside a theoretical justification for our approach, in Appendix B.
The result from the cross-validation procedure implies that using a
combination of six control ages minimizes the root mean squared prediction errors (RMSE) in the pre-intervention data. The resulting matched control group consisted of the ages 47, 50, 52, 54, 62 and 63 years.
The pre-intervention RMSE in the matched sample is 0.51 times that of
using all untreated ages (Appendix Figure B2).
2.3.2. Uncertainty and sensitivity analyses
We quantified the uncertainty in all estimated parameters using a
blocked bootstrap approach (Sills et al., 2015). To avoid changing the
estimand by subsetting the treated ages within each bootstrap iteration
(as discussed in Appendix B), we treated the intervention ages as a
single unit and resampled only the control ages. We then estimated 95%
confidence intervals using the percentile method after repeating the
entire matching and estimation procedure on 2000 bootstrap resamples.
We also performed placebo studies on untreated ages to estimate the
probability of finding an equal or greater effect in age groups where
none should be, an inferential method that is often used for synthetic
control estimators (Abadie et al., 2010). We repeated this procedure on
2000 random subsamples of the data. In each placebo study, we varied
the subsample size s from at least 3 to 53 (the full donor pool), and
randomly assigned between 1 and s-2 units to placebo treatment (by
coding them as if they were treated), leaving at least two potential
controls. We also calculated the ratio between the RMSE in the postintervention period to the RMSE in the pre-intervention period within
each placebo study, which gives an estimate of the effect size relative to
how well the estimated counterfactual fits the treated (placebo) unit in
the pre-period. Hence, greater weight is assigned to large effects from
studies with good pre-intervention fit, and lesser weight to equally large
effects from studies with poor fit. We used the same procedure to calculate ratios for each post-intervention time point for the time-varying
effect estimates. Based on the empirical distribution of post/pre-RMSE
ratios, we then estimated placebo-based “p-values” by calculating the
proportion of placebo studies with ratios greater than or equal to the
ratio in the actual treatment group (65+ years) (Abadie et al., 2010).
The “p-values” can be interpreted as the probability of finding an effect
estimate elsewhere in the data that is equal to, or greater than, the
effect found in the main analysis, given an equal pre-intervention fit.
To check that no single control age contributed extremely to the
results, we also performed an extensive leave-k-out sensitivity analysis
in which we re-ran the analysis k times, iteratively leaving out the best
control ages until the pre-intervention RMSE was 1.5 times worse than
in the original model (Abadie et al., 2015; Bonander, 2018a). We repeated this procedure on smaller pre-intervention time spans to also
check for robustness against the selection of the pre-intervention
period. We note that the stopping rule is arbitrarily chosen. It does,
however, have some appeal as it is ˜0.75 times the prediction error from
the unmatched analysis, i.e., a fit that is half as good as the optimal
control unit relative to using all available control ages.

2.3. Analytical framework
We used a difference-in-differences (DD) approach to estimate the
effects of the intervention. The method controls for unobserved, timeinvariant confounding and time trends under the assumption that the
intervention and control group would have followed the same trend in
absence of the intervention (Angrist and Pischke, 2008). The effect
estimator can be expressed as:

ˆ = (y¯
12

y¯11)

(y¯22

y¯21)

(1)

where the first term ( y¯12 y¯11) gives the difference in incidence rate y
between the pre- and post-intervention periods in the treatment group,
and the second term (y¯22 y¯21) gives the same difference in the control
group. The causal estimate ˆ is given by the difference between these
two terms (Angrist and Pischke, 2008), and is analogous to the average
treatment effect on the treated (ATT). We also estimated relative and
cumulative effects (number of injuries prevented). We investigated the
average effects for the entire post-period as well as time-varying effects
for each post-intervention year to study the longevity of the program
effect (see Appendix A for details; R codes and replication files the
analyses can also be found on Mendeley (Bonander and Holmberg,
2019).
2.3.1. Control selection
We used internal age-based controls to account for local weather
effects and other unobserved determinants of pedestrian safety. Datadriven matching or weighting algorithms that match on pre-intervention trends are often recommended for control selection in DD analyses
(Abadie et al., 2010; Bonander, 2018a; O’Neill et al., 2016). We
therefore used a data-driven approach to select the most appropriate
control ages.
Specifically, we selected the optimal control ages by matching on
pre-intervention trends on the outcome using a k-nearest neighbours
algorithm (Bonander, 2018b). The donor pool consisted of all one-year
age groups below 65 years available in the data (range: 12–64 years).
To avoid overfitting, we used a leave-one-out cross-validation procedure to determine how many ages to include in the control group

2.3.3. Cost-benefit analysis
We calculated the benefit-cost ratio (BCR) as our primary measure
for the economic evaluation, and used the bootstrapped uncertainty
estimates from the effects (Section 2.3.2) to perform probabilistic sensitivity analyses and quantify confidence intervals for the economic
measures (Briggs et al., 2012). Specifically, we calculated the BCR, for
the primary analysis and selected sensitivity analyses, as follows:

BCR =

ˆ t *b
,
c

(2)

where ˆ t is the estimated number of injuries prevented in period t; b is
the cost per pedestrian fall injury and c is the total cost for the program
(thus, a BCR > 1 implies that the intervention is cost-beneficial). We
2
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also quantified a break-even effect to evaluate how many injuries need
to be prevented in order for the intervention to be cost-beneficial given
the assumed cost per injury. This quantity is given by c /b , as can be
derived by setting BCR to 1 solving for ˆ t in Eq. (2). In addition to
calculating the break-even effect for the intervention in Gothenburg
(where ˜82,000 coupons were distributed), we also quantified a breakeven effect in injuries prevented per 10,000 coupons to provide a more
generalizable measure.

Table 1
Average and time-varying estimates for the effect of the studded footwear
subsidy program in Gothenburg, Sweden on emergency department visits due
to pedestrian falls on snow or ice.

3. Results
A total of 2679 emergency department visits due to pedestrian falls
caused by slipping on snow or ice were reported to the STRADA register
by hospitals in Gothenburg during the study period (2001–2016).
Twenty-eight percent (28.5%, n = 763) of the injured individuals were
above the treatment age threshold (65+ years), and the mean age was
54.4 years (range: 12–97). Overall, the recorded observation time was
7,050,825 person-years, indicating an injury rate of 38 per 100.000
person-years in the general population of Gothenburg. The rate in the
treated age group was roughly twice as large as the rate in the full
untreated age range (62.53 vs. 32.86 per 100.000 person-years).

Estimator

Effect estimate

95% CI

Placebo p-value

Average post-effect (RD)
Cumulative effect
Relative effect (RR)

−6.54
21.7
0.90

−22.2, 4.77
−15.6, 74.4
0.73, 1.08

0.12
–
–

Year-by-year (RD)
2013
2014
2015
2016

−34.4
9.00
11.8
−13.3

−48.8,
−13.6,
−5.44,
−49.8,

0.024
0.37
0.24
0.39

−4.18
19.7
22.94
8.89

Notes: Theoutcome is emergency department visits after pedestrian falls due to
slipping on snow or ice. Rate differences (RD) are expressed rates per 100.000
person−years. Averge post-period effects are also expressed as the cumulative
number of injuries prevented ("cumulative effect") and in relative terms (rate
ratio, RR). Confidence intervals (CIs) were obtained using a blocked bootstrap
approach, re-estimating the entire procedure on 2000 bootstrap resamples of all
potential control ages (the donor pool)· Placebo p-values were obtained by
analysing randomly assigned, fake interventions in 2000 random subsamples of
the donor pool.

3.1. Intervention effects

CI: 2086, 24,702) coupons need to be distributed to prevent one injury.

The time-varying results from the DD analysis are presented in
Fig. 1. The observed injury rates and the estimated counterfactual based
on the matched controls are the presented in panel (a). The effect estimates, including pre-intervention periods for reference, are presented
in panel (b). Panel (a) also includes a counterfactual based on the full
untreated age range for comparison. Visual inspection of the data in the
pre-intervention period confirms that the full untreated age range does
not follow the treatment group during warmer and colder years (2010
was an especially cold year). The matched controls, on the other hand,
follow the treatment group closely throughout the pre-intervention
period, indicating that they are a more appropriate control group.
Focusing on the post-period, visual inspection of Fig. 1 does not
provide any convincing evidence of a long-term effect of the intervention, and the average effect estimates are indeed negative but insignificant at the 5% level (Table 1). However, there is a large reduction in
injury rates in the intervention group during the first post-intervention
year (2013), which might imply a short-term effect (Fig. 1 & Table 1).
The estimates indicate that 21.8 (95% CI: 3.34, 39.4) injuries were
prevented as a result (−45% [95% CI: −54, −9] in relative terms).
This suggests that the effect per 10,000 distributed coupons is −2.65
pedestrian fall injuries (95% CI: −4.79, −0.40), and that 3769 (95%

3.2. Economic analysis
The estimate for the first post-intervention year alone implies that
the benefits outweigh the (total program) costs by a ratio of 6.9 (95%
CI: 1.05–12.46), and that the intervention is cost-beneficial in 97.6% of
the 2000 bootstrap iterations used to quantify uncertainty in the effect
estimates. The break-even analysis indicates that 3.16 injuries would
have to be prevented for the benefits to match the costs of the intervention in Gothenburg, assuming the cost of injury is correctly estimated. Expressed in more general terms, break-even effect is -0.38
pedestrian falls per 10,000 coupons (assuming the cost per coupon is
the same as in Gothenburg). An editable Excel file, which can be used to
change inputs for contexts where program costs or the cost of injury
differs, can be found at Mendeley (Bonander and Holmberg, 2019).
3.3. Sensitivity analyses
The results from the sensitivity analyses consistently indicate an
effect in 2013, even though the pre-intervention fit becomes progressively worse as more pre-intervention years are dropped (Appendix Fig.

Fig. 1. Observed outcomes, counterfactuals (panel a) and estimated effects of the anti-slip device subsidy program (panel b) on emergency department (ED) visits due
to pedestrian falls on snow/ice in Gothenburg, Sweden. The vertical reference line shows the start of the intervention.
3
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C1). The median estimate for 2013 from all sensitivity analyses is 21.96
injuries prevented (min: 12.03, max: 46.09), which is close to the main
result. The BCR based on the smallest effect estimate is 3.8.
As the intervention was implemented before the winter season at
the end of 2013, a potential issue with the current data, which is
stratified by year, is that the drop may have occurred in the beginning
of the year. We therefore re-ran the results using winters (e.g., Oct 2013
to March 2014) as time periods. Unfortunately, the matching algorithm
performed poorly on this data (the pre-intervention RMSE was two
times worse than in the original analysis). The estimate still indicated a
drop in injuries, but was no longer statistically significant (11.7 injuries
prevented [95% CI: −17.6, 27.7] in the winter of 2013/2014). Using
this data, the intervention was only cost-beneficial in 70% of the
bootstrap iterations. However, manually applying the same matched
control as in the main analysis yielded a similar point estimate to the
main results (20.7 injuries prevented).

2015), and the current estimate does not account for the fact that the
analysed injuries reflect an older-than-average population. Nonetheless,
it is the official estimate currently recommended for decision-making
by the Swedish Transport Administration (2018), which makes the estimate relevant for the context. Another limitation is that the data and
estimates are generally imprecise. We therefore refrained from conducting any moderation or subgroup analyses to check for heterogeneity in the effects of the program. For instance, with more data we
would have liked to investigate gender differences, as previous research
has shown that older women are more likely to be injured in pedestrian
falls in Sweden (Öberg, 2011), and there is qualitative evidence that
suggests that women have more positive attitudes towards using antislip devices than men (Pohl et al., 2015). Hence, there is reason to
suspect that men and women may react differently to interventions of
this kind.
External validity is also a potential concern. Even if our estimates
are internally valid, the effects of anti-slip device programs are likely to
be heterogeneous depending on climate and population characteristics.
Program effects and costs may also vary depending on delivery and
dose. Hence, replication is needed to assess the generalizability of our
results. Based on data from newspapers and municipal websites, we
estimate that roughly 70 municipalities in Sweden have implemented
studded footwear subsidy programs after Gothenburg, which may allow
for a more comprehensive evaluation in the near future. This could also
allow for a more detailed investigation into factors that impact the size
of the program effects, and whether certain subgroups (e.g., by gender
and age) benefit more than others. It would also be interesting to study
the causes of the drop in effectiveness after the first year in greater
detail, especially if this pattern emerges in other intervention communities. Conducting a process evaluation, including target population
surveys of attitudes and experiences with these programs, could probably generate valuable input for such analyses. Estimating program
effects on walking would also be of considerable interest (Berggård and
Johansson, 2010; McKiernan, 2005), as this may be an additional
health benefit to this type of intervention (Andersen et al., 2000).

4. Discussion
Our results imply that the subsidy program was successful in reducing the incidence of pedestrian fall injuries, which is in line with
previous research on the effects of anti-slip devices (Berggård and
Johansson, 2010; Gard and Berggård, 2006; McKiernan, 2005). The
effects, however, appear short-lived, which is consistent with data on
the longevity of the effect of information campaigns (Finseraas et al.,
2017; Gerber et al., 2011), but may also indicate that the distributed
devices had a short life span (e.g., due to poor quality or incorrect use).
Negative experiences (e.g., if they are hard to take on/off and difficult
to carry) can also potentially influence the uptake and continued use of
anti-slip devices (Gard and Lundborg, 2001; Gard and Berggård, 2006).
Thus, potential strategies to increase the longevity of similar interventions could be to remind and/or re-supply the population after one year
and improve the quality of the distributed anti-slip devices to match the
needs of the target population. Unfortunately, our data does not give
sufficient insight into which of these, if any, is the most viable option,
which makes this an important avenue for future research.
Still, the results imply that the short-term effects were sufficient to
motivate the program economically, assuming our estimates are causal.
Given that our study is quasi-experimental, and that the sensitivity
analyses cast some doubt on the main results, it may be ill-advised to
infer causality without further evidence. As a sanity check, we compared our results to McKiernan (2005), who conducted a randomized
experiment on 109 older adults in Wisconsin, USA (age range: 65–96
years). The estimated rate ratio for injurious falls was 0.1 (95% CI:
0.02–0.53). According to our data, 64% of the eligible residents collected a pair of anti-slip devices in 2013. This implied relative effect
based on the estimate from McKiernan (2005) is then
(0.1–1)*0.64=−58% (95% CI: −63%, −30%), which is larger than
our estimate for 2013 (−45%). Hence, our estimate is within a reasonable range. Even so, we cannot rule out biases such as concurrent
interventions that disproportionately affect older pedestrians or spillover effects on younger age groups, which motivates replication at
other sites.
Other limitations to our study include that the cost of injury is based
on QALY-to-VSL conversion and material costs for an average pedestrian fall injury observed in the STRADA database. QALY-to-VSL estimates can be highly variable between studies (Ryén and Svensson,

5. Conclusions
Implementing anti-slip device subsidy programs may be an efficient
way to prevent pedestrian falls among older adults during the winter.
Further research is needed to assess the generalizability, and to re-affirm the validity, of our results.
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Appendix A. Estimators
Our goal was to estimate the effect of the program on pedestrian fall injuries. Our main outcome measure was an incidence rate. The standard
method for dealing with rates over time is to sum the numerator (n fall injuries) and the denominator (population) over the study period, the latter
then becoming a measure of person-time instead of population. In a difference-in-differences (DD) context, we sum these within each group and pre-
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post period. For notational simplicity, let Fit = fit denote the sum (frequency) of injury events in group i and period t, where i = 1 is the treated age
group and i = 0 is the control, and t = T0 is the pre-intervention period and t = T1 is the post-period. We define exposure in terms of person-time,
Eit = eit , analogously. The estimator for the average treatment effect on the treated (ATT) becomes

F1, T 1
E1, T1

ˆ1 =

F1, T 0
E1, T 0

F0, T 1
E0, T 1

F0, T 0
.
E0, T 0

(A1)

We also consider time-varying effects. In a slight abuse of notation, we will now define yit = fit /eit as the rate in group i at a single time point and
y¯it = Fit / Eit as the period-wise (pre or post) rate, returning to a more classic DD notation by treating the count data structure as implicit. The time
varying effect at time t is then given by

ˆ1t = y
1, t

[(y¯1, T 0

(A2)

y¯0, T 0 ) + y0, t ],

where y1, t is the rate in the treated unit at time t; (y¯1, T 0 y¯0, T 0 ) is the difference in rate between the treatment and control group over the entire preintervention period, and y0, t is the rate in the control group at time t. The term [(y¯1, T 0 y¯0, T 0 ) + y0, t ] standardizes the control group to the preintervention level of the treated unit, and serves as the estimated, time-varying counterfactual.
ˆ
We also obtain estimates of the cumulative number of injuries prevented by calculating and summing the term ˆ1t e1t over the post-period. Let CE
denote this cumulative effect. From here, we also calculate a relative effect measure using

ˆ =
RR

F1, T 1
F1, T1

ˆ
CE

,

(A3)

where F1, T 1 is the observed sum of injury events in the post-period in the treatment group, and F1, T 1
events without the intervention.

ˆ is estimated counterfactual number of
CE

Appendix B. Control selection
Our analysis relied on what we called an “unconstrained” selection of age controls. This appendix expands on this idea and discusses the
theoretical implications of defining controls in this manner. To our knowledge, the most common strategies for control selection in age-based
difference-in-differences analyses are to either use the entire untreated age group, or some restricted age span closer to the treated age group.
However, other options could be explored with a data-driven approach, as exemplified in Fig. B1.
The first row shows the basic choice, which is to use all available ages in the analysis (“the full range option”). The other options involve using
some subset of ages. We divide these options into two archetypes that either are (examples 2–5), or are not (examples 6–9), subjected to adjacency
constraints. Within each of the two archetypes, we have four different options: to subset the untreated group only, to subset the treated group only,
or to subset both at the same time (equally or unequally).
Control selection algorithm (details)
We selected the optimal control ages by matching on pre-intervention trends using a k-nearest neighbours algorithm (Bonander, 2018b). Specifically, the algorithm subtracts the pre-intervention average of the outcome in each one-year age group i to isolate the temporal variation in the
data. To measure similarity in trends, it then determines the Euclidean distance from each control age (in this case, each one-year age group) to the

Fig. B1. Examples of different options for constructing age groups in difference-in-differences analyses (shaded cell indicates that the age a is included).
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Fig. B2. Root mean squared cross-validation errors (RMSE) for each possible choice of k (the number of controls to include) in the nearest-neighbours matching
procedure, based on leave-one-out cross-validation in the pre-intervention period. The maximum (k = 53) reflects the RMSE for all untreated ages (12–64 years). The
vertical line indicates the number of nearest neighbours (matched controls) that minimizes the error (k = 6). The final match implies that a control unit consisting of
the ages 47, 50, 52, 54, 62 and 63 years is the best match for the intervention ages (65+ years).

trends in treated age range. It then ranks the potential controls from k = 1 to k = K, where 1 is the untreated age with the most similar pre-trend and
K is the least similar. We used a leave-one-out cross-validation procedure to determine how many ages to include in the control group (Picard and
Cook, 1984). Specifically, we iteratively dropped each pre-intervention time point from the analysis to serve as an out-of-sample test point, rerunning the matching procedure on the remaining time points. We did this for each pre-intervention time point and evaluated all possible choices of
k in each iteration. We then selected the number of controls k that minimized the out-of-sample root mean squared prediction errors (RMSE) based
on the average of the test points, and used this number to obtain a final match using the full dataset. The RMSE for all possible choices of k are
presented in Fig. B2, which shows that k = 6 minimizes the out-of-sample prediction error.
Effects of the control selection procedure on the causal estimand
As detailed in the previous section, we employed a data-driven approach to selecting age controls that allows for any unconstrained (irrational)
combination of control ages. We here provide proof that this makes no difference for the causal estimand (we are still able to estimate the average
treatment effect on the treated, ATT, as if we had used any other, constrained age group as controls). We can write the following general estimand for
all options in Fig. B1:

E [ |D = 1, A1 , t ] = E [Yi1

(B1)

Yi0 |D = 1, A1 , t ]

where E [ t |D = 1, A1 , t ] the conditional ATT at time t; Yi1 Yi0 is the difference in potential outcomes for each individual i in the population, where
Yi1 is observed outcome and Yi0 is the counterfactual; D is an indicator for the ages eligible for treatment, and A1 defines the age strata among the
treated ages that is included in the analysis ( A0 , used below, is defined analogously for controls). If all treated ages are included, we can remove this
term. Hence, for any option that includes the full treated age range (examples 1, 2 and 6 in Fig. B1), we can obtain unbiased estimates of
E [ |D = 1, t ], the unconditional ATT defined for some time period t, assuming the identifying assumptions of the DD analysis hold. If we subset the
treated group, however, we change the estimand to the conditional ATT for the selected subset (unless the treatment effect is homogenous for all
treated ages). This estimand may be of limited policy interest, especially if the adjacency constraints are dropped for the treated (as in examples 7, 8
and 9 in Fig. B1). We therefore focused on subsetting the untreated age group in our study. However, subsetting the treated could be viable option if
substantial pre-intervention prediction errors remain even after matching, and one is willing to concede to a more internally valid local estimate at
the (likely) loss of generalizability to the entire treatment population. We note that it may be important to keep this in mind when quantifying the
uncertainty using bootstrapping as well, and to avoid bootstrapping the treatment ages if the effects are not homogenous within this group (as this
will change the estimand within each run of the bootstrap).
An important aspect here is that the estimand does not depend on the selection of untreated ages. The bias of the DD estimator does, however,
assuming that some controls are more valid than others. We can write the estimator for a two period case, where t = 1 and t = 0 define the pre and
post periods, as follows:

E [ ˆ |D = 1, A1 , t =1] = {E [Yi |D = 1, A1 , t =1]

E [Yi |D = 1, A1 , t =0]}

{E [Yi |D = 0, A0 , t =1]

E [Yi |D = 0, A0 , t =0]},

(B2)

t = 1] E [Yi |D = 0,
t = 0] is used as a substitute for the true
where Yi is the realized (observed) outcome in age group i, and E [Yi |D = 0,
counterfactual time difference among the treated E [Yi0 |D = 1, A1 , t = 1] E [Yi0 |D = 1, A1 , t = 0] in absence of the intervention, which is unobservable. We can then decompose the bias of the estimator into the difference between substitute and the true counterfactual:
A0 ,

bias ˆ = E [ ˆ |D = 1, A1 , t =1]

E [Yi1

{E [Yi0 |D = 1, A1 , t =1]

Yi0 |D = 1, A1 , t =1] = {E [Yi0 |D = 0, A0 , t =1]

A0 ,

E [Yi0 |D = 0, A0 , t =0]}
(B3)

E [Yi0 |D = 1, A1 , t =0]} ,

i.e., the difference in the time difference in Yi0 among the controls in age strata A0 and the counterfactual time difference in Yi0 among the treated.
Hence, assuming E [Yi0 |D = 0, A0 , t =1] E [Yi0 |D = 0, A0 , t =0] = E [Yi0 |D = 1, A1 , t =1] E [Yi0 |D = 1, A1 , t =0], i.e., common trends in absence
of the intervention between the groups defined by A0 and A1, we have that bias ˆ = 0 (given that there are no spillover effects on A0 ). If there is a
combination of treated and untreated ages in the population where this assumption holds, causal identification can be achieved by either conditioning on A0 , A1 or both, as long as they are correctly selected. This motivates the data-driven control selection approach used in our paper.
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Appendix C. Sensitivity analyses
See Fig. C1

Fig. C1. Box plots showing the distribution of effect estimates from the leave-k-out sensitivity analysis conducted on smaller and smaller pre-intervention time spans
(subplots a-h). Within each subplot in the range a-h, we iteratively leave out the best fitting of the matched controls (specifically, with the lowest cross-validated
RMSE) until an average RMSE of 75% of the size of an unmatched analysis is reached, in order to probe the sensitivity of the results to the inclusion of influential
control units. In each subplot in the range a-h, the time-specific boxes show the median (vertical line), interquartile range (box) and outliers (dots) of the time-specific
effect estimates from the sensitivity analysis iterations (including the pre-period for reference. Finally, subplot (i) shows a histogram of the estimated effect in 2013
from all sensitivity analyses. All estimates are presented in incidence rates per 100,000 person-years.
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Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 213

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre

RS 2019/305

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut fullmäktige
•

Motionen anses vara besvarad.

I motion Gratis halkskydd till våra äldre – en åtgärd för att minska fallolyckor yrkar
Lennart Petersson (S) och Bo Björkman (S) på att:
Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65 år.
En insats som kan bespara mycket lidande för den enskilde och sjukvårdskostnader
som därmed kan minskas. Utdelningen organiseras på lämpligt sätt av regionens
vårdcentraler.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. De
båda nämnderna har enats om ett gemensamt svar där de bland annat framförde att
pågående forskning håller på att utvärdera effekterna av att dela ut gratis halkskydd
då det idag saknas forskningsevidens om effekterna av en sådan åtgärd. De uttryckte
att åtgärder behöver göras på kort och lång sikt och baseras på den forskning som
finns inom området och att beslut om halkskydd därför bör avvakta tills resultat från
den pågående studien publicerats. De skrev vidare att de har för avsikt att fortsätta
det förebyggande arbetet och satsa på de åtgärder som leder till att på sikt minska
antalet fallolyckor bland gotlänningar.
Regionstyrelseförvaltningens bedömde att motionen kan anses besvarad med hälsooch sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden. Regionstyrelsen har, i
enlighet med regionstyrelseförvaltningens tillstyrkt att motionen kan anses besvarad
med hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden.
Regionfullmäktige återremitterade ärendet till regionstyrelsen. Återremissen
motiverades med hänvisning till evidens i forskningsrapport från en studie i
Göteborg där det visat sig lönsamt med utdelande av gratis halkskydd, vilket bör
beröras i beredningen. Återremissen ska också titta på om det finns andra
samhällsaktörer som vill samverka kring finansiering.

forts

39 (48)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 213 forts
RS 2019/305

Aktuell forskning
Göteborgs kommun implementerade år 2013 en intervention i form av gratis
utdelning av broddar till kommunens äldre befolkning (65+), i ett försök att reducera
antalet fall- och halkolyckor på is och snö. Effekten utav denna insats, som pågick
2013-2016, har undersökts i ett examensarbete på masternivå vid Karlstads
universitet. Studien fann att antalet fallolyckor utomhus på vinterunderlag, för den
aktuella målgruppen, minskade med 36 procent efter kommunens åtgärd. Efter det
har vidare forskning bedrivits i ett samarbete mellan Göteborgs och Karlstads
aktuella målgruppen, minskade med 36 procent efter kommunens åtgärd. Efter det
har vidare forskning bedrivits i ett samarbete mellan Göteborgs och Karlstads
universitet och publicerats i en vetenskaplig artikel. Där presenteras resultatet att det
finns en viss evidens för kortvarig effekt av utdelandet av broddar i Göteborgs
kommun. Forskarna fann att insatsen minskade antalet halkolyckor, med behov av
akutsjukvård, men att effekten endast syntes under det första året av insatsen. Dock
konstaterades att även om effekterna var kortvariga så var de kostnadseffektiva under
det första året.
Även flera andra kommuner har delat ut gratis broddar till äldre i befolkningen och
det pågår ett arbete med att analysera data från andra kommuner, vilket bedöms
kunna ge mer omfattande information. Den sammanställningen är inte färdig men
enligt ansvarig forskare pekar resultaten preliminärt i riktningen att
genomsnittseffekten av programmen är relativt liten. De finner inga statistiskt
signifikanta genomsnittseffekter på halkolyckor. I dessa enkätdata har forskarna sett
att det redan innan olika broddutdelningsprogram är relativt många äldre som
rapporterar att de använder broddar när det är halt ute. En arbetshypotes är därför
att många redan använder broddar och att de som tar del av programmen kanske
redan äger ett par broddar. Forskaren uttrycker att det råder sannolikt ingen större
tvekan om att ökad användning av broddar har potential att minska halkolyckor, men
frågan är hur populationen reagerar på denna typ av program i förhållande till hur de
annars hade agerat.
Sammanfattningsvis visar studierna att det finns en viss korttidseffekt men att fler
studier behövs för att tydligare kunna bedöma evidensen av insatsen.
Den aktuella forskningsrapporten visar att det finns en viss korttidseffekt av den
storskaliga insatsen som gjordes i Göteborgs kommun men att fler studier behövs för
att tydligare kunna bedöma evidensen av ett sådant program. Det finns flera
osäkerhetsfaktorer kring nyttan av ett generellt program i jämförelse med hur
befolkningen annars agerar och i vilken omfattning äldre personer redan innan
eventuell åtgärd använder sig utav halkskydd vid vinterväglag.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Sammanträdesdatum 2020-08-19
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RS 2019/305

Utifrån återremissen har det inte framkommit annan information som ändrar
regionstyrelseförvaltningens bedömning att motionen kan anses besvarad med hälsooch sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden. De ämnar fortsätta det
förebyggande arbetet och satsa på de åtgärder som leder till att på sikt minska antalet
fallolyckor bland gotlänningar.
Frågan om extern finansiering bedöms inte relevant utifrån ovanstående.
Beslutsunderlag

Motion 2019-02-25
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-09-19, § 86
Socialnämnden 2019-09-19, § 113
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-24
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Tjänsteskrivelse
RS 2020/309
10 augusti 2020

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Motion. Översyn av stadgar gällande förtroendevalda på
Gotland
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Motionen avslås.

Ärendet

Regionfullmäktigeledamoten Lars Engelbrektsson har i motion sammanfattningsvis
yrkat att en förtroendevald som utan skäl uteblir från regionens möten eller byter
parti ska entledigas.
Regionstyrelseförvaltningen får inledningsvis erinra om att enligt 31 § fullmäktiges
arbetsordning får en motion inte ta upp ämnen av olika slag. Som motionen har
utformats, kan den uppfattas ha både ämnet översyn av regelverk om entledigande av
förtroendevalda och ämnet entledigande från konkreta uppdrag. I det följande tolkas
det som att motionen endast avser att se över regelverk om återkallande av uppdrag
(entledigande).
Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige utses av länsstyrelsen enligt vallagens
bestämmelser.1 I 4 kap. kommunallagen anges under vilka omständigheter
fullmäktige kan återkalla uppdragen som förtroendevald.2 Förutom fallen av en
förtroendevalds egen begäran, upphörande av valbarhet och omval, finns möjlighet
att återkalla uppdrag vid vägrad ansvarsfrihet och lagföring för vissa brott samt i
nämnd även om den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i
fullmäktige och vid förändringar i nämndorganisationen. Fullmäktiges
återkallelsebeslut kan överklagas.
Kommunallagens regler om entledigande av en förtroendevald är uttömmande.
Något utrymme för regionfullmäktige att besluta om egna regler för entledigande
finns därmed inte. Motionen kan därför inte lagligen bifallas.

1
2

https://lagen.nu/2005:837#K14R17
https://lagen.nu/2017:725#K4R4
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 2020/309

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Lars Engelbrektsson (SD)

2 (2)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 214

Motion. Översyn av stadgar gällande
förtroendevalda på Gotland

RS 2020/309

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

Lars Engelbrektsson (SD) har i motion sammanfattningsvis yrkat att en
förtroendevald som utan skäl uteblir från regionens möten eller byter parti ska
entledigas.
Regionstyrelseförvaltningen får inledningsvis erinra om att enligt 31 § fullmäktiges
arbetsordning får en motion inte ta upp ämnen av olika slag. Som motionen har
utformats, kan den uppfattas ha både ämnet översyn av regelverk om entledigande av
förtroendevalda och ämnet entledigande från konkreta uppdrag. I det följande tolkas
det som att motionen endast avser att se över regelverk om återkallande av uppdrag
(entledigande).
Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige utses av länsstyrelsen enligt vallagens
bestämmelser. I 4 kap. kommunallagen anges under vilka omständigheter fullmäktige
kan återkalla uppdragen som förtroendevald. Förutom fallen av en förtroendevalds
egen begäran, upphörande av valbarhet och omval, finns möjlighet att återkalla
uppdrag vid vägrad ansvarsfrihet och lagföring för vissa brott samt i nämnd även om
den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige och
vid förändringar i nämndorganisationen. Fullmäktiges återkallelsebeslut kan
överklagas.
Kommunallagens regler om entledigande av en förtroendevald är uttömmande.
Något utrymme för regionfullmäktige att besluta om egna regler för entledigande
finns därmed inte. Motionen kan därför inte lagligen bifallas.
Beslutsunderlag

Motion. 2020-02-17
Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/192
20 maj 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Ägardirektiv för AB Gotlandshem
Förslag till beslut


Medborgarförslaget anses besvarat genom nedanstående beskrivning.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit angående ägardirektiv till GotlandsHem AB.
Förslaget innebär att direktivet ska skrivas så att bolaget kan leva upp till direktivet.
Enligt förslagsställaren så går det inte på grund av de ekonomiska förutsättningarna.
Hen frågar sig också om man bygger nytt på bekostnad av befintliga fastigheter och
för vem GotlandsHem bygger. Med för många miljökrav på nybyggnation blir
kostnaden hög vilket leder till högre hyror.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige godkände 2020-02-17, § 8 ägardirektiv för GotlandsHem AB.
Detta gäller för perioden 2020-2023. Ägardirektivet har tagits fram i en process där
både ägaren och bolaget deltagit.
Bolagets ändamål är att tillhandahålla bostäder och därigenom bidra till ägarens
sociala bostadspolitik. Bolaget ska också verka för utveckling, befolkningsökning och
att Gotland är en socialt trygg plats att bo och leva på.
Vidare ska bolaget genom att utveckla och förädla såväl nya som befintliga bostäder
och bostadsområden bidra till att utveckla goda och trygga boendemiljöer. Det ska
sträva efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett
bostadssocialt ansvarstagande och i ett väl underhållet skick.
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer vilket innebär att bolaget alltid ska
utgå ifrån vad som är långsiktigt bäst för bolaget samt utifrån ägarens direktiv.
Bolaget ska förhålla sig till balans mellan målet om nyproduktion av 500 lägenheter
under perioden, direktavkastning och soliditet för att säkra långsiktigt hållbar
ekonomi.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen menar att det nya ägardirektivet svarar mot de farhågor
som förslagsställaren har. Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat.
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

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

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 215

Medborgarförslag. Ägardirektiv för AB
Gotlandshem

RS 2018/192

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit angående ägardirektiv till GotlandsHem AB.
Förslaget innebär att direktivet ska skrivas så att bolaget kan leva upp till direktivet.
Enligt förslagsställaren så går det inte på grund av de ekonomiska förutsättningarna.
Hen frågar sig också om man bygger nytt på bekostnad av befintliga fastigheter och
för vem GotlandsHem bygger. Med för många miljökrav på nybyggnation blir
kostnaden hög vilket leder till högre hyror.
Regionstyrelseförvaltningen menar att det nya ägardirektivet svarar mot de farhågor
som förslagsställaren har. Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-02-06
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-20

43 (48)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2018/176
12 juni 2020

Karolina Samuelsson
Anna Derwinger-Hallberg

Regionstyrelsen

Medborgarförslag Gör SpeakApp tillgängligt för ungdomar
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall anta Sveriges Ungdomsråds SpeakApp och gör den tillgänglig för gotländska
ungdomar.
Förslagsställaren menar att SpeakApp kan öka ungdomars engagemang och
delaktighet i politiken och göra att man upplever sin röst hörd och att avstånd mellan
ungdomar och regionpolitiker minskar.
Bedömning

Inom Region Gotland pågår ett utvecklingsarbete för att bland annat stärka
verksamheten utifrån att barnkonventionen blivit lag från 2020.
Arbetet med att öka engagemang och delaktighet för barn och unga är ett område
som identifierats som viktigt för regionens arbete framåt.
Efter detta förslag inkommit har regionstyrelseförvaltningen hämtat information om
den föreslagna funktionen SpeakApp och ser att den på flera sätt kan stödja i arbetet
framåt. Dock räcker inte ett antagande av verktyget för att nå de effekter som önskas
utan ett mer gediget arbete kommer att behövas för att implementera, utbilda och
förändra arbetssätt.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att verktyget SpeakApp är en metod som kan
skapa stort värde för regionen och föreslår att frågan hanteras inom
regionstyrelseförvaltningens avdelning för kvalitet och kansli i relation till uppdraget
att vara sammanhållande för demokratifrågor.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från 2018-02-08
Mailkonversation med förslagsställaren 2020-02-11
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Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare ni.ni.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-08-19

RS AU § 216

Medborgarförslag. Gör ”SpeakApp”
tillgänglig för gotländska ungdomar

RS 2018/176

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Inom Region Gotland pågår ett utvecklingsarbete för att bland annat stärka verksamheten utifrån att barnkonventionen blivit lag från 2020. Arbetet med att öka engagemang och delaktighet för barn och unga är ett område som identifierats som viktigt
för regionens arbete framåt. Efter detta förslag inkommit har regionstyrelseförvaltningen hämtat information om den föreslagna funktionen SpeakApp och ser att den
på flera sätt kan stödja i arbetet framåt. Dock räcker inte ett antagande av verktyget
för att nå de effekter som önskas utan ett mer gediget arbete kommer att behövas för
att implementera, utbilda och förändra arbetssätt.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att verktyget SpeakApp är en metod som kan
skapa stort värde för regionen och föreslår att frågan hanteras inom regionstyrelseförvaltningens avdelning för kvalitet och kansli i relation till uppdraget att vara
sammanhållande för demokratifrågor.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-02-08
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Svar på frågor från valberedningen till svenska gruppen i CPMR
Jag är tillgänglig som svensk kandidat till CPMR’s politiska byrå, för att jag ser att CPMR är en
betydelsefull organisation som skapar stort mervärde för sina medlemmar. Det handlar bland annat
om omvärldsbevakning, kunskapsutbyte, analys av förslag och opinionsbildning genom aktiva och
omfattande kontakter inom Europeiska Unionens institutioner. Sverige har intensifierat sin närvaro i
nätverket under senare år och jag menar att vi kan bygga vidare på det goda arbetet som gjorts för
att ytterligare stärka vår position i CPMR.
Min nuvarande roll i politiken är som regionråd på halvtid i Region Gotland, där jag har ett särskilt
politiskt ansvar för våra internationella frågor. Utöver en plats i regionstyrelsen är jag också ordinarie
ledamot i regionstyrelsens arbetsutskott och vårt regionala utvecklingsutskott där frågor som rör vår
internationella strategi avhandlas. I mitt tidigare politiska uppdrag som riksdagsledamot hade jag
uppdrag i Miljö- och Jordbruksutskottet och EU-nämnden, två instanser som verkar i samklang med
både nationella intressen och arbetet på europeisk nivå.
Region Gotland har idag en egen EU-samordnare samt ett nära samarbete med Stockholmsregionens
Europakontor där vi är medlemmar, vilket borgar för att vi kan hantera en stor informationsmängd –
något som tarvas i de uppdrag som nu diskuteras. Jag har också blivit bekant med CPMR tidigare
genom Ö-kommissionen där jag valts till vice ordförande. Tyvärr har det uppdraget inte lett till den
utväxling jag hoppats på – Gotland har gett Gilles Simeoni (ordförande) flera erbjudanden om hjälp,
stöd och deltagande i det arbete som görs mellan de fysiska mötena men inte blivit hörsammade.
Uppdraget avslutas vid nästkommande årsmöte: ett möte med Ö-kommissionen är inplanerat
samtidigt som CPMR’s årsmöte och ett ordinarie årsmöte på Azorerna är planerat till våren 2021.
Bornholm har sedan tidigare signalerat att man är mycket angelägna om att ta över posten.
I arbetet med att föra fram svenska ståndpunkter krävs flera saker: att man är välinformerad om den
materia som hanteras, att man deltar aktivt och engagerat i beslutsfattande och panelsamtal, att god
samordning i den svenska gruppen finns och att man kan göra sig förstådd på engelska. Jag menar att
jag och Gotland har goda förutsättningar för det med anledning av vad som skrivits ovan, även om
det för mig är självklart att inget av detta är möjligt om inte stöd och råd finns tillgängligt från de mer
erfarna svenska representanterna till CPMR.
På kort sikt finns det, som jag ser det, två huvudspår att arbeta med inom ramen för CPMR:
1. Det är särskilt viktigt att Sverige deltar i CPMR’s diskussion om långtidsbudgetens olika
möjligheter till omställning och återhämtning, i spåren av den nu pågående pandemin.
Sverige har med höga klimatambitioner stort intresse av att EU driver en offensiv och
genomtänkt politik för grön omställning och innovation – då särskilt kring fossilfria
transporter, hållbar besöksnäring, energisäkerhet och klimat. Många är överens om att EU’s
långsiktiga konkurrenskraft behöver stärkas och med rätt politik kan det bli mycket värdefullt
för Sveriges regioner. Då krävs att man tar hänsyn till regionernas olika förutsättningar och
styrkor, samt lyssnar till regionala erfarenheter.
2. För närvarande är möjligheterna att ses fysiskt begränsade av hälsoskäl. Det går att se som
en tillfällig omständighet som tar slut när pandemin är över, men jag tror att CPMR också
behöver fundera över sina egna mötesformer inför framtiden. Att få på plats rimliga
lösningar för distansmöten och hybridmöten nu är en investering för att fler i framtiden ska

kunna delta utan att lämna sin hemmaregion. Det skulle öka värdet av medlemskap, men
ställer såklart också krav på att CPMR kan tillhandahålla plattform och möjlighet för sådana
lösningar. Här ser jag att Sverige kan bidra med erfarenheter och kunskaper.
När det gäller mer konkreta frågeområden så är det för mig naturligt att arbetet fortsätter med
oförminskad kraft i de nätverk och geografiska kommissioner som redan finns på plats. Vilken
prioritering bland frågor som ska göras från svensk sida är också något jag tycker man får diskutera
när man vet vilka kandidater som är tillgängliga för uppdrag som ordinarie respektive ersättare. Jag
hoppas att samspelet mellan ordinarie och ersättare kan innefatta inte bara ett stort
informationsutbyte, utan också att man utifrån vilka dessa personer är kan styra vem som engagerar
sig i vilken fråga. I det sammanhanget kan jag nämna att jag intresserar mig särskilt för frågor som rör
hållbar besöksnäring, klimatomställning och sammanhållningspolitik.

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Regionråd, Gotland

