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Maja-Malin Ekelöf

Regionstyrelsen

Framtagande av förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022–2033
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen godkänner bifogat förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022–2033.
2. Regionstyrelsen godkänner tidplanen för hanteringen av länsplan för regional
transportinfrastruktur.
3. Regionstyrelsen skickar länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–
2033 på remiss till remittenter i bilagd sändlista.

Sammanfattning

Regeringen har gett länen i uppdrag att ta fram trafikslagsövergripande länsplaner för
regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. Länsplanerna ska vara
inlämnade till Infrastrukturdepartementet senast den 30 april 2022. Då ska de vara
remitterade och sammanställda. Därefter kommer regeringen att analysera länens
förslag till åtgärder och fatta beslut om vilka definitiva ramar som tilldelas respektive
länsplan. Senast två månader efter regeringens beslut om ramar ska
länsplaneupprättarna fastställa länsplanerna.
Gotlands förslag till länsplan avses sändas på remiss under tiden 28 oktober 2021 till
31 januari 2022. Förslag till sändlista bifogas. Därefter behandling i regionstyrelsen i
februari/mars 2022.
De ekonomiska ramarna för Gotlands länsplan uppgår preliminärt till 273 miljoner
kronor. Planförslaget innebär, utslaget över hela planperioden, en fördelning till
statliga åtgärder med 75 procent och till statlig medfinansiering med 25 procent.
Förslaget innebär vidare en fördelning med 43 procent till cykelåtgärder på det
statliga vägnätet respektive 18 procent till trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärder
på det statliga vägnätet. Även inom åtgärdsområdet statlig medfinansiering
finansieras cykel- och kollektivtrafikåtgärder. Två större objekt föreslås i planen:
Klintehamn korsningsåtgärd och Visborg, cirkulationsplats. Till länsplanen bifogas
en miljökonsekvensbeskrivning.
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Ärendebeskrivning

Som en del i den statliga infrastrukturplaneringen tar alla län vart fjärde år fram
länsplaner för regional transportinfrastruktur. Dessa löper vanligtvis på tolv år.
Länsplanen innehåller dels investeringar i den statliga infrastrukturen och dels
medfinansiering av kollektivtrafikinvesteringar och kommunala åtgärder som rör
miljö, trafiksäkerhet, cykel- och gångtrafik. För Gotlands län är det Region Gotland
som ansvarar för att upprätta och fastställa länsplanen. Det ingår som en del i det
regionala utvecklingsansvaret och finns reglerat i lagen om regionalt
utvecklingsansvar. Trafikverket står för genomförandet av de statliga åtgärderna i
planen och ansvarar för medlen.
Tidplan
I juni 2021 lämnade regeringen direktiv för infrastrukturplaneringen. Trafikverket
gavs i uppdrag att upprätta ett förslag till nationell plan för utveckling av
transportinfrastrukturen 2022–2033. Samtidigt gavs länsplaneupprättarna
förutsättningarna för sitt arbete med att upprätta och fastställa länsplaner för regional
transportinfrastruktur avseende samma period. Enligt direktivet ska planen redovisas
till regeringskansliet (infrastrukturdepartementet) senast den 30 april 2022. Förslaget
ska då vara remitterat och sammanställt. Därefter kommer regeringen att analysera
länens förslag till åtgärder och fatta beslut om vilka definitiva ramar som tilldelas
respektive länsplan. Efter regeringens beslut om ramar ska länsplaneupprättarna
fastställa länsplanerna. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att remisstiden för
Gotlands länsplan ska löpa från 28 oktober 2021 till 31 januari 2022. Förslag till
sändlista bifogas. Därefter behandling i regionstyrelsen i februari/mars 2022.
Direktiven
Länstransportplanen ska bidra till att uppfylla mål på såväl nationell som regional
nivå. Utgångspunkt för uppdraget ska vara de transportpolitiska målen, etappmålen
avseende klimat och trafiksäkerhet, fyrstegsprincipen och ett trafikslagsövergripande
synsätt, liksom regionala strategier och systemanalyser. Nytt för denna
planeringsomgång är att länsplanerna ska redovisa de objekt som beräknas ha en total
kostnad av minst 50 miljoner kronor och som bedöms bli utförda under
planperioden, jämfört med tidigare 25 miljoner kronor.
6 kap. miljöbalken ska tillämpas i åtgärdsplaneringen i syfte att kontinuerligt integrera
miljöaspekter i den kommande planen så att en hållbar utveckling främjas. Till
länsplanen biläggs en miljökonsekvensbeskrivning.
I redovisningen ska förslag till åtgärder lämnas för de preliminära planeringsramarna.
De ekonomiska ramarna för Gotlands länsplan uppgår preliminärt till 273 miljoner
kronor. Regeringens direktiv anger att medlen ska fördelas relativt jämnt mellan åren,
vilket innebär drygt 21 miljoner kronor per år. Under planperiodens fyra första år är
ramen ca 25 miljoner kronor per år efter justering utifrån upparbetning av ramarna
under perioden 2018–2021.
Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur
Länstransportplanen är trafikslagsövergripande och Gotlands länsplans inriktning
kan sammanfattas i orden tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet. Planförslaget
innebär, utslaget över hela planperioden, en fördelning till statliga åtgärder med 75
procent och till statlig medfinansiering med 25 procent. Statlig medfinansiering kan
beviljas med upp till 50 procent av en åtgärds totalkostnad. Förslaget innebär vidare
en fördelning med 43 procent till cykelåtgärder på det statliga vägnätet respektive 18
procent till trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärder på det statliga vägnätet. Även
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inom åtgärdsområdet statlig medfinansiering finansieras cykel- och
kollektivtrafikåtgärder.
Vad gäller trafiksäkerhet och kollektivtrafik på det statliga vägnätet bedömer
Trafikverket att en större del av medlen under planperioden behöver prioriteras till
att förbättra sidoområden och korsningar samt till att anpassa hastighetsgränserna
utifrån vägarnas trafiksäkerhetsnivå, liksom åtgärder för säkra gång- och
cykelpassager och separering och anpassning av hastighetsgränser på stråk med
många fotgängare och cyklister. Inom åtgärdsområdet kan även
tillgänglighetsanpassning av hållplatser finansieras.
Cykelåtgärder på det statliga vägnätet bör enligt Trafikverket syfta till att främja
arbetspendling och en säker cykling året runt genom separering från motortrafik. På
Gotland bör åtgärderna riktas främst mot brister som är kopplade till turism och
rekreation samt till barn och ungas möjligheter att säkert vistas i trafikmiljön. I Visby
kan det bland annat handla om att åtgärda de brister som har identifierats kopplat till
färjeterminalen och de stora flöden av cyklister och fotgängare som periodvis rör sig
kring färjeterminalen. Åtgärder kopplat till kollektivtrafiken och hållplatser är också
viktiga för att främja kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik på hela
Gotland.
Två större objekt föreslås i planen. Objektet Klintehamn korsningsåtgärd innebär
byggandet av en cirkulationsplats på väg 140 mellan tätorten och de målpunkter som
finns inom hamnområdet i Klintehamn. Kostnaden beräknas uppgå till 20,4 miljoner
kronor. Åtgärden inklusive planläggningsarbete och upphandling föreslås utföras
under perioden 2022–2027.
Objektet Visborg, cirkulationsplats innefattar bland annat att en cirkulationsplats
ersätter trafiksignal i korsningen Färjeleden/Allégatan, liksom en planskild passage
för cykel- och gångtrafik förbi Färjeleden. Kostnaden beräknas uppgå till 43,6
miljoner kronor. Arbetet med vägplan för åtgärden föreslås starta år 2028.
Vägplanearbetet väntas ta fyra år, upphandlings- och byggskedet likaså. Åtgärden
hinner därmed inte avslutas inom ramen för denna länsplan.

Sammanställning länsplan 2022–2033, miljoner kronor
2022–
2025

2026–
2029

2030–
2033

Totalt

Andel

Statlig medfinansiering

36,0

16,0

16,0

68,0

25%

Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

23,6

12,6

12,0

48,2

18%

Cykelutveckling

35,9

39,3

42,2

117,4

43%

5,0

15,4

20,4

7%

Åtgärdsområden

Namngivna objekt
Klintehamn korsningsåtgärd
Visborg, cirkulationsplats
Total ekonomisk ram

100,5

3,3

15,8

19,0

7%

86,6

85,9

273,0

100%
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6 kap. miljöbalken ska tillämpas i åtgärdsplaneringen i syfte att kontinuerligt integrera
miljöaspekter i den kommande planen så att en hållbar utveckling främjas. Till
länsplanen biläggs en miljökonsekvensbeskrivning.
Bedömning

Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur ska lämnas till regeringskansliet,
remitterad och sammanställd, 30 april 2022. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att
länsplanen bör skickas till remittenter i bilagd sändlista med en sista svarsdag 31
januari 2022.
Beslutsunderlag



Uppdrag att ta fram förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen och
möjlighet att ta fram länsplaner för regional transportinfrastruktur (rskr.
2020/21:409), Infrastrukturdepartementet, 2021-06-23.



Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033,
remissversion AU 211013.



Bilaga 1 Sammanställning länsplan 2022–2033, remissversion 211013.



Bilaga 2 Miljökonsekvensbeskrivning, remissversion 210923.



Remissmissiv, 2021-09-27.



Förslag till sändlista, 2021-09-27.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Se remissmissiv
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Sammanfattning
Region Gotland har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur. Länstransportplanen är trafikslagsövergripande och gäller för perioden 2022–2033. Tilldelad planeringsram är 273 miljoner kronor. Regeringens direktiv
anger att medlen ska fördelas relativt jämnt mellan åren, vilket innebär drygt 21 miljoner
kronor per år. Under planperiodens fyra första år är ramen ca 25 miljoner kronor per år efter justering utifrån upparbetning av ramarna under perioden 2018–2021.
Länstransportplanen ska bidra till att uppfylla mål på såväl nationell som regional nivå. Särskilt viktiga utgångspunkter är de transportpolitiska målen och den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Länsplanens inriktning kan sammanfattas i orden tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet.
Planen innebär, utslaget över hela planperioden, en fördelning till statliga åtgärder med 75
procent och till statlig medfinansiering med 25 procent. Länsplanen innebär vidare en fördelning med 43 procent till cykelåtgärder respektive 18 procent till trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärder på det statliga vägnätet. Även inom åtgärdsområdet statlig medfinansiering finansieras cykel- och kollektivtrafikåtgärder.
Vad gäller trafiksäkerhet och kollektivtrafik bedömer Trafikverket att en större del av medlen under planperioden behöver prioriteras till att förbättra sidoområden och korsningar,
liksom åtgärder för säkra gång- och cykelpassager och separering och anpassning av hastighetsgränser på stråk med många fotgängare och cyklister. Inom åtgärdsområdet kan även
tillgänglighetsanpassning av hållplatser finansieras.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion AU 211013]

Cykelåtgärder bör enligt Trafikverket syfta till att främja arbetspendling och en säker cykling året runt genom separering från motortrafik. I Visby kan det bland annat handla om att
åtgärda de brister som har identifierats kopplat till färjeterminalen och de stora flöden av
cyklister och fotgängare som periodvis rör sig kring färjeterminalen. På övriga Gotland bör
åtgärderna riktas främst mot brister som är kopplade till turism och rekreation samt till
barn och ungas möjligheter att säkert vistas i trafikmiljön. Åtgärder kopplat till kollektivtrafiken och hållplatser är också viktiga för att främja kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik på hela Gotland.
Två objekt namnges i planen. Objektet Klintehamn korsningsåtgärd innebär byggandet av
en cirkulationsplats på väg 140 mellan tätorten och de målpunkter som finns inom hamnområdet i Klintehamn. Kostnaden är beräknad till 20,4 miljoner kronor. Åtgärden inklusive
planläggningsarbete och upphandling utförs under perioden 2022–2027.
Objektet Visborg, cirkulationsplats innefattar bl.a. att en cirkulationsplats ersätter trafiksignal i korsningen Färjeleden/Allégatan liksom en planskild passage för cykel- och gångtrafik
förbi Färjeleden. Kostnaden är beräknad till 43,6 miljoner kronor. Arbetet med vägplan för
åtgärden föreslås starta år 2028. Vägplanearbetet väntas ta fyra år, upphandlings- och
byggskedet likaså. Åtgärden hinner därmed inte avslutas inom ramen för denna länsplan.
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Sammanställning länsplan 2022–2033, miljoner kronor1
2022–
2025

2026–
2029

2030–
2033

Totalt

Andel

Statlig medfinansiering

36,0

16,0

16,0

68,0

25%

Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

23,6

12,6

12,0

48,2

18%

Cykelutveckling

35,9

39,3

42,2

117,4

43%

5,0

15,4

20,4

7%

Åtgärdsområden2

Namngivna objekt3
Klintehamn korsningsåtgärd
Visborg, cirkulationsplats
Total ekonomisk ram

100,5

3,3

15,8

19,0

7%

86,6

85,9

273,0

100%

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion AU 211013]

6 kap. miljöbalken ska tillämpas i åtgärdsplaneringen i syfte att kontinuerligt integrera miljöaspekter i den kommande planen så att en hållbar utveckling främjas. Till länsplanen biläggs
en miljökonsekvensbeskrivning.

1
2
3

För fullständig tabell, se bilaga 1.
Läs mer i avsnitt 5.4
Läs mer i avsnitt 5.3
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1. Länstransportplan 2022–2033
Det här kapitlet syftar till att ge läsaren en bakgrund kring Region Gotlands uppdrag kopplat till transportsystemet samt det nationella uppdraget att ta fram en regional transportinfrastrukturplan.
1.1 Vad är en länstransportplan

Alla län tar vart fjärde år fram länsplaner för regional transportinfrastruktur. Det är en del i
den statliga infrastrukturplaneringen. För Gotland är det Region Gotland som har ansvaret
att upprätta och fastställa länsplanen. Det ingår som en del i det regionala utvecklingsansvaret och finns reglerat i lagen om regionalt utvecklingsansvar. Länsplanen innehåller investeringar i den statliga infrastrukturen och medel som går till att medfinansiera trafikinvesteringar i regionen.
Trafikverket ansvarar för genomförande av planen genom årliga anslag från regeringen.
Planperioderna sträcker sig över tolv år med löpande revidering vart fjärde år. En teknisk
justering kan göras vartannat år om behov av detta uppkommer.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion AU 211013]

Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur styr vad länsplanerna ska omfatta:
1. investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
2. åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt
2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.,
3. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder
som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,
4. åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala
transportsystemet som bör redovisas i planen, och
5. bidrag för icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen.
Förordning (2019:667).
I länsplanen kan även investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur ingå.
Enligt Miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning genomföras vid framtagande av länsplan. Inom ramen för en miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas där
den positiva och negativa betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen antas
medföra ska identifieras, beskrivas och bedömas. Det gäller även rimliga alternativ med
hänsyn till planens innehåll, huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer
och program.
1.2 Direktiv

Regeringen gav i juni 2021 Trafikverket i uppdrag att upprätta ett förslag till nationell plan
för utveckling av transportinfrastrukturen 2022–2033.4 Samtidigt gavs länsplaneupprättarna
förutsättningarna för sitt arbete med att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur avseende samma period.

4

För direktiven i sin helhet, se uppdrag-att-ta-fram-forslag-till-nationell-plan-for-transportinfrastrukturen.pdf (regeringen.se)
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Utgångspunkt för uppdraget ska vara de transportpolitiska målen, etappmålen avseende klimat och trafiksäkerhet, fyrstegsprincipen och ett trafikslagsövergripande synsätt (se mer i
kapitel 2). 6 kap. miljöbalken ska tillämpas i åtgärdsplaneringen i syfte att kontinuerligt integrera miljöaspekter i den kommande planen så att en hållbar utveckling främjas. Länsplanen åtföljs av en miljökonsekvensbeskrivning.
I direktiven framgår vad länsplanen ska innehålla redovisningar av. Nytt för denna planeringsomgång är att länsplanerna ska redovisa de objekt som beräknas ha en total kostnad av
minst 50 miljoner kronor och som bedöms bli utförda under planperioden, jämfört med
tidigare 25 miljoner kronor. Nytt är också inrättandet av en cykelpott och en trafiksäkerhetspott. Inom ramen för trimnings- och miljöåtgärder i nationell plan uppdras Trafikverket föreslå en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga allmänna vägar samt hur medlen
kan fördelas till samfinansiering av cykelåtgärder på de statliga vägar som ingår i länsplanerna. För att stärka tillgängligheten i hela Sverige och samtidigt öka möjligheterna att nå
etappmålet för trafiksäkerheten ska Trafikverket inom ramen för trimningsåtgärder även
samfinansiera länsplanerna avseende trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet. Samfinansieringen ska utformas så att åtgärder som förkortar restiden på landsbygd prioriteras.
Enligt direktivet ska planen redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet)
senast den 30 april 2022. Förslaget ska då vara remitterat och sammanställt. I redovisningen
ska förslag lämnas till åtgärder för de preliminära planeringsramarna. De ekonomiska ramarna för Gotlands länsplan uppgår preliminärt till 273 miljoner kronor, efter avräkning
mot länsplan 2018–2029.
1.3 Nuvarande planer
1.3.1 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018–2029

Gotlands nuvarande länsplan fastställdes i november 2018. Planen fördelas med drygt 65
procent till statlig finansiering och med drygt 30 procent till medfinansiering. Perioden
2018–2021 prognosticeras 60 miljoner kronor av planen ha upparbetats, jämfört med planerade 95 miljoner kronor. Åtgärderna som har utförts under perioden utgörs i sin helhet
av åtgärder på det statliga vägnätet. Medfinansieringsåtgärder till en summa av ca 18 miljoner kronor har beviljats, men inga pengar har utbetalats då ingen av dessa åtgärder ännu genomförts.
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Det enskilt största objekt som färdigställdes under perioden var gång- och cykelvägen mellan Västergarn och Klintehamn. Övriga åtgärder har exempelvis varit trafiksäkerhetsåtgärder och sidoområdesåtgärder för att upprätthålla utpekade vägars standard.
1.3.2 Nationell plan

Den nationella infrastrukturplanen innehåller framför allt investeringar i järnvägssystemet
och de större vägarna. Eftersom Gotland inte har vare sig större vägar eller järnvägar har
inte regionen någon del av nyinvesteringar som finansieras via den nationella planen. Underhållsåtgärder på väg finansieras via nationell plan. Övrig finansiering i nationell plan som
kan vara aktuella för Gotland är sjöfartsåtgärder och mindre trimningsåtgärder såsom miljöåtgärder t.ex. vattenskydd samt farledsåtgärder.
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2. Utgångspunkter
Här beskrivs europeiska, nationella och regionala mål med bäring på infrastrukturplaneringen, tillsammans med andra centrala utgångspunkter för denna planomgång.
2.1 Europeiska

Det transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T) är en EU-förordning som syftar till
att förbättra logistiken inom infrastruktur och transporter i unionen, samt skapa ett hållbart
och koldioxidsnålt transportsystem. TEN-T är multimodalt vilket innebär att det inkluderar
alla trafikslag (väg, järnväg, sjöfart, flyg). I TEN-T finns utpekade stomnätskorridorer, som
ska knyta ihop Europas viktigaste urbana knutpunkter till 2030 och som samtliga regioner
ska ha åtkomst till år 2050. The Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor
(ScanMed-korridoren) är den längsta av de utpekade stomnätskorridorerna och sträcker sig
från södra Europa och in i Sverige. Inom ramen för det storregionala transportpolitiska arbetet inom En Bättre Sits är man eniga om vikten av att hela Stockholm–Mälarregionen ses
som en del i ScanMed-korridoren och att samtliga län i En Bättre Sits-samarbetet omfattas
och namnges i ScanMed-korridoren samt att dessa kan ta del av EU:s program och fonder
inom området för infrastruktur.
För Gotlands del är det viktigt att tillgängligheten för samtliga regioner, också öar, säkerställs. Det behövs samverkan med regioner på fastlandet för att säkerställa en god access till
de europeiska stomnätskorridorerna. Viktiga noder på Gotland är Visby flygplats och Gotlands hamnar. Även flygplatserna i Stockholmsområdet, Arlanda och Bromma, liksom
Gotlandstrafikens fastlandshamnar Nynäshamns hamn och Oskarshamns hamn är av stor
betydelse för Gotland. Betydelsefulla stråk är pendeltåg och väg 73 Nynäshamn – Stockholm, samt E22 och väg 37 och 47 vid Oskarshamn.
2.2 Nationella
2.2.1 De transportpolitiska målen

De transportpolitiska målen visar de politiskt prioriterade områdena inom den statliga
transportpolitiken, fungerar som utgångspunkt för statens åtgärder inom transportområdet
och utgör grunden för länsplanen.
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Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Till det övergripande målet kommer de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen.
Funktionsmålet handlar om tillgänglighet och innebär att transportsystemets utformning,
funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa och innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås
samt bidra till ökad hälsa. Regeringen bedömer att funktionsmålet i huvudsak behöver utvecklas inom ramen för hänsynsmålet för att det övergripande transportpolitiska målet ska
nås.
Riksdagens klimatmål för transportsektorn är ett etappmål kopplat till hänsynsmålet. Växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70
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procent till 2030 jämfört med 2010. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp
av växthusgaser.
Ytterligare ett etappmål handlar om trafiksäkerhet. Antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten respektive luftfarten ska halveras och antalet allvarligt
skadade inom respektive trafikslag ska minska med minst 25 procent till år 2030.
2.2.2 Planeringssystemet

Inför planeringen av ett nytt objekt eller en ny åtgärd kopplad till de statliga vägarna genomför Trafikverket en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Framtagande av en ny ÅVS kan initieras
både av Trafikverket och av regionen. Syftet är att jämföra alla tänkbara åtgärder för att
hitta den mest samhällsekonomiskt lönsamma lösningen på det uppkomna behovet. Detta
görs med utgångspunkt i fyrstegsprincipen. Metoden går ut på att åtgärder ska provas förutsättningslöst i fyra steg innan beslut:
1. Tänk om – överväg åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt
valet av transportsätt.
2. Optimera – åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur.
3. Bygg om – begränsade ombyggnationer.
4. Bygg nytt – i de fall behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen genomförs nyinvesteringar och/eller större ombyggnationsåtgärder.
I dagsläget får inte länsplanens ekonomiska ram användas för statlig medfinansiering till
kommunala icke-fysiska åtgärder i enlighet med steg ett och två i fyrstegsprincipen.
Arbetet med kommande länsplan behöver både ske utifrån ett lite längre tidsperspektiv, där
det handlar om att prioritera vilka behov som ska utredas vidare i nya ÅVS, och utifrån ett
kortare perspektiv, som handlar om vilka konkreta åtgärder från gjorda ÅVS som ska prioriteras in i länsplanen för att genomföras. Det är viktigt att säkerställa att det alltid finns
ÅVS att prioritera in åtgärder ifrån.
2.3 Storregionala
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2.3.1 En bättre sits

Eftersom transporter och resor ofta sträcker sig utanför den egna regionen finns behov av
samarbete för mer samordnade transportlösningar över ett större område. Region Gotland
är en del av En Bättre Sits – ett storregionalt samarbete i infrastruktur- och transportfrågor
som sedan flera år finns mellan länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotland. En Bättre Sits har tagit fram en gemensam systemanalys av Stockholm–Mälarregionens transportinfrastruktur: Framtidens resor Storregional
systemanalys för Stockholm–Mälarregionen. Systemanalysen är ett måldokument till vilket
länsplanerna för regional transportinfrastruktur kopplas och ett inspel till den nationella åtgärdsplaneringen. Målen i systemanalysen är 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.

För att uppnå de övergripande målen har följande funktioner i infrastrukturen prioriterats:
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Förbättrad tillgänglighet i de storregionala stråken in mot Stockholm, i de centrala delarna av Stockholm samt till/från Stockholms regionala stadskärnor.
Förbättrad tillgänglighet i de regionala tvärförbindelserna.
Fokus på 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.

I En Bättre Sits Storregional Godsstrategi pekas fyra övergripande prioriteringar ut:
 Samverkan för en ledande internationell logistikregion.
 Effektiv och hållbar struktur med noder och länkar.
 Minskad miljö- och klimatpåverkan.
 Transporter i både stad och land.
2.4 Regionala
2.4.1 Vårt Gotland 2040
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Den regionala utvecklingsstrategin är styrande för alla övriga planer och program i regionen. I Gotlands regionala utvecklingsstrategi, Vårt Gotland 2040, är stärkt tillgänglighet
en av prioriteringarna. Det ska uppnås genom inriktningarna:
 Utveckla hållbara och fossilfria transportsystem.
 Utveckla Gotlands förbindelser med omvärlden.
 Öka framkomligheten och trafiksäkerheten på Gotlands vägar.
 Säkerställ Gotlands tillgång till digital infrastruktur.
Detta väntas bidra till effektmålen:
 God tillgänglighet och hållbara kommunikationer.
 God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet.
 Ett klimatneutralt Gotland.
 God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar.
 En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor.
Arbetet mot de långsiktiga målen konkretiseras i tre program för samhandling – så kallade
genomförandeprogram. De första genomförandeprogrammen tas fram med sikte på 2027
och har följande inriktningar:
 Näringslivets förutsättningar och innovation
 Klimat, energi och miljö
 Social välfärd

9 (39)

Region Gotland

Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033

2.4.2 Energipiloten

Energimyndigheten har i uppdrag från regeringen att verka för att Gotland ska vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem. Våren 2019 kom
Energimyndighetens färdplan Energipilot Gotland som ska möjliggöra för Gotland att nå
energi- och klimatmålen tidigare än övriga Sverige. Färdplanen innehåller sju åtgärdsområden med åtgärder som tillsammans ska öka försörjningstryggheten, minska utsläppen av
växthusgaser, öka andelen förnybar elproduktion, konkurrenskraften och ekologisk hållbarhet samt förhoppningsvis ge lärdomar och inspiration till både resten av landet och utanför:
 Lokal förankring
 Flexibelt och robust elsystem
 Klimatsmart industri
 Transporter
 Resurseffektiv bebyggelse
 Areella näringar
 Trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor
Energimyndigheten samordnar arbetet med att genomföra färdplanen och ansvarar för att
tillvarata lärdomar och resultat från omställningsarbetet.
För lokal förankring och för att visualisera omställningen har Energicentrum Gotland etablerats. Det ska fungera som en regionalt sammanhållen arena där teknik, affärsmodeller
och regelverk kan testas.
2.4.3 Översiktlig planering

Länsplanen har nära samband med och koppling till den fysiska planeringen. För Gotlands
del gäller det framför allt översiktsplanen och de fördjupade översiktsplanerna. Översiktsplanen visar på regionens intentioner om hur mark och vattenområden bör användas för
att stödja regionens målsättningar. I infrastrukturavsnittet tas bl.a. hamnar, vägar, gator och
cykelvägar upp. Under 2021 pågår arbetet med framtagande av en ny översiktsplan för
Gotland.
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Fördjupade översiktsplaner

Fördjupade översiktsplaner tas fram för avgränsade områden och ligger sedan till grund för
dess fortsatta detaljplaneläggning. Planerna syftar till att fördjupa, precisera och applicera
intentionerna i översiktsplanen, med fokus på utvalda områdens särskilda behov, möjligheter och begränsningar, samt till att vara vägledande i balansgången mellan utveckling och
bevarande i detaljplanering och bygglovsprövning.
På Gotland finns idag fördjupade översiktsplaner för Visby, Fårö, Storsudret och Burgsvik
samt Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Visborgsområdet

Visborgsområdet i södra Visby är till huvuddelen ett före detta regementsområde som omfattar cirka 450 hektar. Visborgsområdet är Visbys och Gotlands hittills största exploateringsprojekt som spänner över flera decennier. Här planeras en stadsdel för cirka 4 000 bostäder, utveckling av befintliga verksamhetsområden och anslutande grönområden.
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Följande mål för Visborgsområdet anges i den fördjupade översiktsplanen Hela Visby –
Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 (KF, 2009-12-14, §172:
Visborg och Södra hällarna ska ut
vecklas till en stadsdel i Visby som tydligt knyter an till staden.
Visborgsområdets och Södra häl
larnas utbyggnad påbörjas som en utveckling av staden söderut och som en
förtätning av redan bebyggda delar.
Södra hällarna är ett stadsnära sam
manhängande strövområde med höga
naturvärden och rekreativa kvaliteter
som ska värnas.
Idrotten ska ges möjlighet att ut
vecklas och samordna sig inom det utpekade idrotts- och rekreationsområdet.

En strukturplan har tagits fram för en första utbyggnadsperiod. Planen godkändes av regionfullmäktige 2016-04-25, § 61 och ger inriktningen för de norra och centrala delarna av
regementsområdet för en tioårsperiod (2016–2025). Strukturplanen ger riktlinjer som stöd
för kommande detaljplaner och markanvisningar. Av strukturplanen framgår att avsikten är
att Visborgsområdet stadsbyggnads- och innehållsmässigt ska integreras med staden, Visby,
och även på sikt med Vibble.
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Kvalitetsprogrammet för Visborg, liksom för fördjupningsområde Norra Visborg samt del
av Regementsområdet, godkändes och beslutades av regionstyrelsen 2020-11-25 §337. Kvalitetsprogrammet är ett underlag och komplement till bland annat utbyggnad av infrastruktur samt kommande detaljplaner.
Inom ramen för exploateringsprojekt Visborg ska en gång- och cykeltunnel byggas i Färjeledsrondellen, vid den östra tillfarten från Färjeleden. Trafikverket ansvarar för att planera,
projektera och genomföra åtgärden. Det förs också diskussioner om att finansiera en gångoch cykelbro över Färjeleden inom ramen för projektet. Denna ligger tillsvidare med som
en del i det namngivna objektet Visborg, cirkulationsplats.5
Program Klintehamn 2030

Program Klintehamn 2030 godkändes av regionfullmäktige 2019-09-23 §224. Programmet
innehåller utgångspunkter, strategier och mål för den framtida utvecklingen av Klintehamn.
I programmet har bl.a. konsekvenserna avseende trafik- och tillgänglighetsfrågor utretts,
mot bakgrund av utvecklingen av hamnområdet där delar av verksamheten i Visby hamn
flyttats över till Klintehamn.
5

Läs mer i avsnitt 5.3.2
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SMA Minerals har ansökt om att utöka sin brytning av kalksten i Klintehamn. Om planerna
förverkligas kommer det sannolikt att innebära ytterligare tunga transporter i och i anslutning till Klintehamn med risk för medföljande störningar i form av trafikbuller och säkerhetsrisker. En åtgärdsvalsstudie om trafiken till och från Klinte bergtäkt är påbörjad under
våren 2021 för att identifiera vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behöver genomföras om utökat brytningstillstånd ska kunna godkännas.
2.4.4 Cykelplan Visby 2015–2025

År 2015 antogs cykelplan Visby 2015–2025. Där identifieras flera brister och behov kopplat
till cykelvägnätet i staden. I planen pekas bland annat saknade länkar ut i huvudvägnätet,
varav vissa går längs statliga vägar. I cykelplanen beskrivs även andra behov så som separering av gående längs huvudvägnätet, nya cykelparkeringar vid större målpunkter och knutpunkter för kollektivtrafik, trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningar och vid skolor
samt förbättrad vägvisning.
2.4.5 Trafikförsörjningsprogram

Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet i Gotlands län. Det innebär att regionen ansvarar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
Regionfullmäktige antog 2019-02-25 § 95 ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram. I det
beskrivs hur kollektivtrafiken på Gotland ska utvecklas fram till år 2030. Trafikförsörjningsprogrammet har fem övergripande mål: större attraktivitet, förbättrad tillgänglighet,
ökad nåbarhet, reducerad miljöpåverkan och förbättrad resurseffektivitet. Dessa mål ska
nås genom regelbundna avgångar, bra anslutningar, hög tillförlitlighet, snabba förbindelser,
förnyelsebara drivmedel, liksom av en integrerad planering och fördjupad samordning av
allmän och särskild kollektivtrafik. Dessutom ska kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning förbättras. Region Gotland har påbörjat arbetet för att nå
målen i trafikförsörjningsprogrammet.
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I trafikförsörjningsprogrammet anges tre utbudsnivåer i kollektivtrafiken. Större tätorter,
med mer än 750 invånare, ska knytas till stomlinjer med minst timmestrafik på vardagar.
Mindre tätorter ska knytas till kompletteringslinjer med minst varannantimmestrafik på vardagar. I områden som ligger långt ifrån stomlinjer och kompletteringslinjer ska den anropsstyrda trafiken utvecklas. Anropsstyrd trafik kan bestå av både linjelagd anropsstyrd trafik
och områdesbaserad trafik.
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3. Förutsättningar
Det här kapitlet syftar till att ge en översikt av Gotland och dess befolkning, arbetsmarknad, pendlingsmönster, tillgänglighet och klimat och miljö. Statistiken är om inget annat
anges hämtad från Statistiska Centralbyrån.
3.1 Gotlands läge

Gotland ligger mitt i Östersjön vilket gör god tillgänglighet med färja och flyg nödvändigt.
Kommunikations- och trafiksystemen är avgörande för många människors tillgänglighet till
arbete, studier, service och fritid liksom för en stor del av näringslivets tillgänglighet till
marknader och produktionsområden. Fungerande kommunikationer är också viktigt ur ett
totalförsvarsperspektiv i och med det förändrade säkerhetsläget i Östersjöområdet och försvarets återetablering på Gotland.
För att kunna dra nytta av närheten till stora marknader; Stockholm, Mälardalen och sydöstra Sverige, krävs en mycket god tillgänglighet i form av ett väl fungerande transportsystem och en anpassad infrastruktur samt goda kopplingar till fastlandstrafiken. På så vis kan
Gotland bli en del av den pågående regionförstoringen och få del av de större regionernas
utbud av service, varor, utbildning, arbete och vice versa. Det omfattande, närliggande befolknings- och kundunderlaget kan också öka intresset för företagande och turism på Gotland.
3.2 Demografi

Gotland är Sveriges 39:e största kommun, men landets minsta region sett till antalet invånare. Det är en växande landsbygdsregion och under år 2020 passerades för första gången
60 000 invånare. Enligt SCB:s befolkningsframskrivning från maj 2020 beräknas Gotland år
2030 ha 64 800 invånare och år 2040 cirka 67 700 invånare. Det är en större procentuell befolkningsökning än i riket. Befolkningsökningen kommer av att fler flyttar till än från Gotland och består framför allt av inrikes omflyttning. Befolkningen ökar mest i Visby och i
områden längs med kusten med pendlingsavstånd till Visby.
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Gotland är det län som har högst medelålder för både kvinnor och män. Perioden 2000–
2020 ökade antalet personer över 65 år med mer än 50 procent. Under samma tidsperiod
minskade såväl antalet barn och ungdomar som antalet personer i yrkesaktiv ålder (20–64
år). Mot senare delen av tidsperioden har dock en befolkningsökning skett i samtliga tre
grupper, även om det för personer i yrkesaktiv ålder bara handlat om någon procent. År
2020 var drygt hälften av befolkningen och jämnt fördelat mellan män och kvinnor, i yrkesaktiv ålder.
Alla åldersgrupper prognosticeras att fortsätta öka i antal, men som andel av befolkningen
ökar bara de äldsta, 80 år och äldre, och de unga vuxna, 16–24 år. Sammantaget innebär
detta att andelen personer i yrkesaktiv ålder minskar och att försörjningsbördan på Gotland
ökar. En minskad andel personer i yrkesaktiv ålder riskerar också att leta till en ökande brist
på arbetskraft. Redan idag upplever en fjärdedel av arbetsgivarna i det gotländska näringslivet att det är svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens.6
Rörligheten är högst bland ungdomar, både avseende inflyttning till och utflyttning från
Gotland. Flyttningsnettot är negativt gruppen 20–29-åringar men positivt i de flesta övriga

6

Uppgift från Vårt Gotland 2040.
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åldersgrupper. Stockholm–Mälardalen är den dominerande målpunkten och utgångspunkten för flyttningarna.
3.3 Boende och tillgänglighet

Visby är Gotlands enda stad och dominerar såväl i storlek med 25 000 invånare som i fråga
om tillgång till offentlig och kommersiell service och arbetstillfällen. Ytterligare cirka 13
000 personer bor i någon av Gotlands tätorter, medan övriga, närmare 40 procent bor på
landsbygden. De som bor på landsbygden bor i hög grad glest och utspritt. Bebyggelsestrukturen ställer höga krav på väl fungerande kommunikationer. Den skapar också utmaningar exempelvis i fråga om underlag för kommersiell och offentlig service. Stora delar av
ön liksom viktiga målpunkter, så som flygplatsen, är idag svårtillgängliga utan bil.
Hemse på södra Gotland med nära 1800 invånare och Slite på norra Gotland med omkring
1500 invånare, är efter Visby de två största serviceorterna. Även Klintehamn, Roma och
Fårösund är större orter med ett relativt stort serviceutbud. På pendlingsavstånd från Visby
finns de större orterna Tofta, Vibble–Västerhejde och Väskinde–Själsö. Mindre tätorter
med mellan 200 och 500 invånare är på södra Gotland Havdhem, Stånga och Burgsvik, och
på norra Gotland Lärbro och Tingstäde.
Boendet är fördelat på 60 procent småhus och 33 procent flerbostadshus, resterande är övrigt boende. År 2020 fanns cirka 12300 fritidshus på Gotland, varav många ägs av personer
som inte är mantalsskrivna på ön.
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Visbys många olika funktioner gör att tillgängligheten till staden är av stor betydelse. Även
tillgängligheten till och förbindelserna mellan bostadsorter och övriga serviceorter och arbetsplatser är viktiga. Bilden visar avstånd i kilometer till olika servicepunkter. Den visar att
avstånden till affär, posttjänster och apotek är längst för boende på delar av östra och mellersta Gotland, samt på sydspetsen liksom allra längst norrut.

Källa: Pipos serviceanalys, hämtad 2021-06-18

3.4 Pendling och resvanor

Viljan och möjligheten till att pendla och att pendla kollektivt påverkas bland annat av familjebilden och behov att uträtta olika typer av ärenden i anslutning till arbetsdagen. I
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Visby som största tätort finns huvuddelen av arbetstillfällena och därmed den största inpendlingen. 2019 hade Visby ett positivt pendlingsnetto om ca 4800 personer. Drygt hälften av de med arbete i Visby, både bor och arbetar där. Fler kvinnor än män pendlar till
Visby. Även Slite och Hemse, som de största serviceorterna, har positiva pendlingsnetton.
Pendling med bil dominerar, och kan i hög grad förklaras med den glesa boendestrukturen.
Gotland är också det biltätaste länet med 611 personbilar i trafik per 1 000 invånare år
2020. Stockholms län har den lägsta personbilstätheten med 399 personbilar i trafik per 1
000 invånare.7
Resandet med kollektivtrafik är lågt på Gotland och regelbundet resande i kollektivtrafiken
görs i mindre omfattning på Gotland än i riket i övrigt.8 Landsbygdstrafiken på Gotland
omfattar tretton linjer. Turtätheten är högst på linjerna mellan Visby och de största tätorterna. Inom Visby drivs stadstrafik på sex linjer. Till det kommer närtrafiken som kör två
dagar i veckan till närmaste tätort och där man kan förbeställa resa. Linjenätet ska utvecklas
mot mer anropsstyrd trafik och fordon ska kunna användas mer flexibelt.
Diagrammen nedan visar val av färdmedel för arbetspendling hos anställda i Region Gotland 2020, respektive huvudfärdmedel för samtliga resor bland samtliga kommuninvånare
2018.

Val av färdmedel i arbetspendling, anställda Region Gotland

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion AU 211013]

Källa: Resvaneundersökning 2020, Genomförd bland anställda på Region Gotland som en del av projektet Hållbara transporter

7
8

Källa: Trafikanalys, Fordon i län och kommuner 2020
Källa: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland, RS 2018/204, 2019-02-25
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Huvudfärdmedel resor totalt, invånare Gotland

Källa: Resvanor i Region Gotland 2018, Trivector

Till fastlandet pendlade 2100 personer från Gotland 2018, ungefär hälften av dem till
Stockholms län. Över 1200 personer pendlade till Gotland, varav hälften av dem från
Stockholms län. Coronapandemins effekter på pendlingen har märkts både vad gäller pendlingen till och från ön och pendlingen på ön. Flera arbetsplatser har ställt om till hemarbete
vilket framförallt påverkat efterfrågan på flygstolar och kollektivtrafik. Sannolikt kommer
mönstret med mer hemarbete leva kvar även efter pandemin och därmed ha ändrat våra
resbehov och resvanor även på längre sikt.
3.5 Näringsliv och arbetsmarknad

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion AU 211013]

År 2019 fanns drygt 28000 förvärvsarbetande på Gotland, ungefär jämnt fördelat mellan
kvinnor och män. Förvärvsfrekvensen för kvinnor var högre på Gotland än i riket, medan
förvärvsfrekvensen för män låg på samma nivå som i övriga riket.
Den gotländska näringsstrukturen skiljer sig från andra län med en högre andel företag och
sysselsatta inom de areella näringarna, mineralutvinning och inom branscher kopplade till
besöksnäringen. Också andelen förvärvsarbetande inom offentlig förvaltning och försvar
överstiger andelen i andra län. Det är också inom denna näringsgren som sysselsättningsökningen varit som störst under 2010-talet. Också inom exempelvis byggverksamhet, hotell
och restaurang och vård och omsorg skedde en sysselsättningsökning under perioden.
Högst andel sysselsatta finns inom den offentliga sektorn, vilket stämmer väl överens med
mönstret i andra län. Många branscher på Gotland präglas av en stor säsongsvariation.
Gotland är ett starkt företagarlän med många, huvudsakligen små företag. År 2019 var antalet nystartade företag per tusen invånare högre på Gotland än i samtliga andra län förutom Stockholm.9 Ungefär 15 procent av de förvärvsarbetande utgjordes samma år av egenföretagare vilket var högst andel i landet. Cirka 70 procent av företagen drivs av män, vilket
stämmer överens med mönstret i övriga län.

9

Källa: Tillväxtanalys, Regionfakta, 2019
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Uppsala universitet Campus Gotland är ett campus inom Uppsala universitet beläget i
Visby vid Almedalen. Campus Gotland har cirka 2300 helårsstudenter, varav cirka 1 400
campusstudenter, och cirka 200 anställda. Målsättningen är att 1500 helårsstudenter ska finnas på campus.
Gotland har tre utpekade styrkeområden: besöksnäringen, mat- och livsmedelsnäringarna
samt näringslivets energiomställning. Två av dessa näringar är starkt kommunikationsberoende. Besöksnäringen har som vision att Gotland ska vara norra Europas mest hållbara och
attraktiva resmål 2027. Kommunikationerna till och från Gotland är därmed avgörande.
Gotland är en stor besöksdestination. Antalet invånare mer än fördubblas under de mest
intensiva sommarveckorna. Liksom den fasta befolkningen bor besökarna spritt över Gotland och tillsammans med det faktum att besöksmålen finns över hela ön gör det tillgängligheten på det gotländska vägnätet viktig. För mat- och livsmedelsnäringarna är väl fungerande färjetrafik, infrastruktur och hamnar avgörande. Transporterna från produktionsanläggningarna till hamnarna är omfattande då huvuddelen av produktionen exporteras, framför allt via hamnarna i Visby och Klintehamn. För denna näring krävs framkomlighet på
väg för breda, långsamtgående maskiner och transporter.
3.6 Miljö och klimat

Diagrammet nedan visar att de klimatpåverkande utsläppen från hushåll, småskalig industri
och transporter på Gotland totalt sett minskade mellan 1990 och 2019. Klimatmålet för
transportsektorn innebär att utsläppen ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med
år 2010. Det svenska målet för utsläppsminskning inom ESR är minus 63 procent 1990–
2030.10 För att målet också ska vara i linje med Parisavtalet krävs ytterligare utsläppsminskningar (se diagram). För att nå de nationella klimatmålen till 2030 för olika sektorer, är utsläppen från transporter och arbetsmaskiner stora utmaningar på Gotland.
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Region Gotland har ännu inte antagit egna klimatmål för 2030. Vårt Gotland 2040 anger
klimatneutralitet 2040 som mål.

10

EU-ESR (Effort Sharing Regulations) är all energianvändning inom EU som inte ingår i EU-ETS (Emission Trade Scheme), EU:s system
för handel med utsläppsrätter. Inom EU finns en nationell fördelning av hur stor del av utsläppen i ESR som ska tas av respektive nation,
för att nå det gemensamma utsläppsmålet för EU.
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Klimatpåverkande utsläpp från hushåll, småskalig industri och transporter på Gotland, kiloton CO2ekv/år11

Källa: Nationella emissionsdatabasen, uppdaterad september 2021
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Utsläpp från transportsektorn på Gotland, kiloton CO2

Källa: Nationella emissionsdatabasen, uppdaterad september 2021

11

Stenindustrin orsakar stora utsläpp från processer och värmeproduktion som inte visas här. De ingår i ETS, storskalig industri (för export), inte relaterade till energianvändning i lokalsamhället. Om dessa utsläpp inkluderats hade bilden blivit en annan och visat på en
knappt mätbar minskning av utsläpp från Gotland under perioden. Jordbruk ger utsläpp från mulljordar och djurhållning; klimatpåverkande, men ej energirelaterade.
18 (39)

Region Gotland

Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033

Transporterna svarade år 2019 för nära 65 procent av Gotlands fossila klimatpåverkande
utsläpp inom ESR-sektorerna (exklusive mineralindustrins utsläpp, ETS ). Om även arbetsmaskiner adderas blir andelen drygt 75 procent.
Utsläppen från transportsektorn ökade med 18 procent mellan åren 1990 och 2019. Utsläppsökningar har skett inom sjöfarten och sett till lastbilstransporter. I sjöfartens utsläpp
ingår förbipasserande sjöfart, delar av färjetrafiken samt militärtransporters utsläpp. Utsläppen från personbilar har minskat under perioden vilket sannolikt både beror på att utsläppen per bil minskat under perioden och ökad inblandning av biobränsle.
I den nationella strategin för klimatanpassning finns sju utmaningar som har identifierats
som särskilt prioriterade för arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Inom två av
dessa har infrastruktur lyfts fram: Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag samt Översvämning som hotar samhällen, infrastruktur och företag. Framför allt vägnätet är sårbart särskilt genom ökad nederbörd och medföljande flöden.
3.6.1 Vattenskyddsområden

På Gotland finns en stor säsongsmässig och geografisk variation i grundvattentillgång.
Jordtäcket är inom stora områden tunt och det finns då ofta snabba förbindelser mellan ytoch grundvatten via spricksystem. Flera statliga vägar går i anslutning till, eller korsar, utpekade vattenskyddsområden där åtgärder behöver vidtas för att skydda vattentäkterna från
föroreningar orsakade av vägtrafiken.
3.6.2 Kultur- och landskapsvärden

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion AU 211013]

På Gotland har många kulturhistoriska värden bevarats och det är viktigt att de fortsatt får
vara en del av landskapsbilden. Bland annat finns ett stort antal alléer, milstolpar, artrika
vägkanter och kulturvägar som Trafikverket arbetar kontinuerligt med att bevara och utveckla.
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4. Brister och behov
Det här kapitlet syftar till att ge en beskrivning av transportsystemet på Gotland med fokus
på brister och behov.
4.1 Kommunikationer till och från Gotland

Gotlands läge gör kommunikationerna med omvärlden till en nyckelfråga. För att kunna
stärka och utveckla Gotlands konkurrenskraft krävs en mycket god tillgänglighet med flyg
och färja. Trafikslagen har i huvudsak olika målgrupper och kompletterar varandra.
Flyg- och färjetrafiken ökar kraftigt under sommarsäsongen då Gotlands befolkning kan
mer än fördubblas under de fyra mest intensiva sommarveckorna. Stora trafikflöden koncentreras till färjornas avgångs- och ankomsttider, vilket belastar vägarna kring Visby hårt.
På fastlandet är väg- och järnvägsanslutningarna till de hamnar som trafikeras av Gotlandstrafiken av stor vikt för att säkerställa att gods- och persontransporterna till och från Gotland fungerar. Väg 73 och Nynäsbanan (pendeltåget) utgör kopplingarna till hamnen i
Nynäshamn. E 22 och bussanslutning utgör kopplingen till hamnen i Oskarshamn. Via väg
47 och 40 kan resenärer ta sig från Oskarshamn till Jönköping och Göteborg.
4.1.1 Färjetrafik

Färjetrafiken upphandlas av Trafikverket och går mellan Visby–Nynäshamn (ca. 15 mil)
och Visby–Oskarshamn (ca. 12 mil) med en restid på drygt tre timmar på respektive linje.
Gotland trafikeras dagligen med två tur- och returresor till Nynäshamn och en tur- och returresa till Oskarshamn. Under för-, sommar- och eftersäsong liksom under storhelger är
antalet turer per dag betydligt fler. Även Västervik trafikeras vanligen under sommarsäsongen. I september 2021 gick premiärturen från Nynäshamn via Visby och vidare till Rostock, Tyskland.
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Färjorna är både gods- och passagerarfartyg. Tre fjärdedelar av passagerarna reser på
Nynäshamnslinjen, medan godset är jämnt fördelat på båda linjerna. År 2019 reste drygt 1,8
miljoner passagerare med färjorna. Av samtliga passagerare var cirka en tredjedel gotlänningar. Såväl passagerar- som godstransporterna har ökat kraftigt. Perioden 2010 till 2019
ökade antalet passagerare med 11 procent, lastmeter gods med 15 procent och personbilarna med 16 procent. År 2020 skedde till följd av pandemin en kraftig minskning av antalet
resande till och från Gotland.
Nuvarande avtalsperiod, mellan Trafikverket och Destination Gotland, omfattar tio år och
påbörjades 2017. I nuvarande trafikavtal ingår bl.a. ökad passagerarkapacitet, takpris för
gotlänningar och gods, marknadsprissättning för besökare och att ett fartyg ska drivas med
LNG. Sedan 2009 finns även möjlighet att driva konkurrerande trafik, vilket hittills enbart
har skett sommaren 2016. Arbetet inför upphandlingen av färjetrafiken från 2027 är påbörjat. Miljöaspekten kommer få större vikt i kommande upphandling, mot bakgrund av riksdagens mål för transportsektorn om minskade fossila utsläpp med 70 procent perioden
2010–2030.
4.1.2 Flygtrafik

Antalet flygpassagerare ökade med 40 procent mellan år 2000 och 2019, till knappt 450 000
personer. Flygtrafiken drabbades sedan hårt av Coronapandemin 2020. Såväl antalet destinationer som antalet turer minskade kraftigt i och med pandemins inträde, vilket har präg-
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lat trafiken såväl 2020 som 2021. Att säkra och öka antalet destinationer är viktigt för turismen, övriga näringslivet och för boende på Gotland. Likaså är det viktigt med regelbunden flygtrafik till huvudstadsområdet som möjliggör att enkelt, billigt, snabbt och miljövänligt kunna ta sig till Stockholms centrum och som erbjuder många anslutningar till andra
flyg, både utrikes och inrikes. Både Arlanda och Bromma har stor betydelse för Gotland.
De båda flygplatserna fyller olika funktioner och kompletterar varandra utifrån resenärernas behov.
Visby flygplats ligger 3,5 kilometer norr om centrala Visby. Flygets betydelse för Gotland
gör att Visby flygplats har en strategisk roll. Flygplatsen är ett riksintresse. Swedavia äger
och driver flygplasten, som ingår i det nationella basutbudet av flygplatser. Gotlands läge
gör det nödvändigt att flygplatsen har en beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer.
Tillgängligheten till och från flygplatsen behöver utvecklas. Sammanhängande cykelväg saknas och förbindelse med kollektivtrafik finns endast under sommaren vilket lämnar passagerarna i ett bilberoende större delen av året. Under högsäsong bildas ofta köer vid utfarten
längs Lummelundsväg. Swedavia och Region Gotland samverkar inom projektet FysGot
för att förbättra tillgängligheten till flygplatsen genom att förbättra för gång- och cykeltrafikanter längs Lummelundsväg och infarten till flygplatsen samt att förbättra korsningen väg
149/väg 69 genom en cirkulationsplats. Ökad hänsyn behöver också tas till behovet av att
kunna resa kollektivt till och från Visby flygplats under en större del av året än idag. Belastningen på flygplatsen skiljer sig avsevärt mellan hög- och lågsäsong. På sikt finns därför ett
behov av flexibilitet när man planerar området runt flygplatsen eller en eventuell ombyggnation av terminalbyggnaden.
4.2 Region Gotlands hamnar

Region Gotland äger totalt 15 hamnar, varav ett antal utgörs av mindre fritidshamnar utarrenderade till lokala föreningar. Sjöfartsverket ansvarar för farlederna och innanför hamngränsen ansvarar Region Gotland. Hamnarna i Visby och Klintehamn är riksintressen. Preciseringen av riksintressena genomförs 2020–2022.
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Visby hamn, Klintehamns hamn och Slite hamn är strategiska hamnar. De är ur ett nationellt perspektiv att betrakta som små och kan inte var och en för sig hantera Gotlands hela
behov av hamnkapacitet. Hamnarna skall därmed ses som en helhet som kompletterar
varandra.
I Trafikverkets rapport Transportsystemet Gotland, sammanfattas brister för anslutningen
till hamnarna:




Kapacitet och trafikmiljö i Visby hamn behöver förbättras.
Kapacitet och trafikmiljö i Klintehamn behöver förbättras.
Bristande koppling till hamnar, ingår ej i det prioriterade vägnätet för gods, exempelvis
utökad stenbrytning på mellersta Gotland.

4.2.1 Visby hamn

Visby hamn utgör bas för den statligt upphandlade linjetrafiken. Sedan 2018 finns också en
kajanläggning för mottagning av kryssningsfartyg. Stora delar av godshanteringen har flyttats till hamnarna i Klintehamn och Slite men Visby hamn hanterar fortfarande relativt
stora godsflöden i form av spannmål och olja, liksom specialtransporter som exempelvis
betongelement till byggprojekt. I Visby hamn finns även en gästhamnsverksamhet.
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Viktiga frågor på längre sikt kan bli anpassningen av Visby hamn till ett eventuellt förändrat
tonnage på grund av framtida upphandlingar och till omställningen av bränsle till naturgas
och biogas – något som kräver helt annan infrastruktur än idag. För hamnterminalens avgångshall finns behov av modernisering och om- eller tillbyggnad.
Den nya kryssningskajen tillsammans med det faktum att linjetrafiken ökar i volym skapar
behov av en säkrare och mer tillgänglig trafikmiljö i, till och från hamnområdet i Visby. Det
återstår åtgärder med att få till en gångbro eller annan lösning för att säkert leda kryssningspassagerarna över Färjeleden, samt möjligheter att tas sig med buss mellan kryssningskajen
och Visby inre hamn. Hänsyn måste tas till riksintresset Visby hamn och till Visby världsarv.
4.2.2 Klintehamns hamn

I Klintehamn hanteras företrädesvis gods i form av jordbruks- och skogsprodukter samt
kalksten. Godshanteringen ökar i Klintehamn sedan hamnen muddrats och byggts ut. Med
en större godshantering i Klintehamn uppkommer behov av att förbättra trafikinfrastrukturen på land för att bland annat höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i hamnen
och längs de vägar som kan få ökad tung trafik. Samtidigt är det viktigt för de gröna näringarna att hänsyn tas till dess framkomlighet, till tung godstrafik och till att särskilt jordbruksmaskiner kan vara extra breda.
Fortsatt arbete krävs också med kapaciteten för att klara framtidens behov i och med att
godstrafiken kommer att öka och ske med större fartyg i framtiden. Det är också viktigt att
bevaka utfallet av den pågående miljöprövningen av storskalig kalkbrytning i ortens närområde och de utbyggnadsbehov som hamnen kan komma att ställas inför.
4.2.3 Slite hamn

I Slite hanteras allmänt gods och där finns möjlighet att genomföra tunga lyft. De statliga
maritima verksamheterna har bas i Slite. Försvarsmakten och Sjöfartsverket arrenderar kaj
och i hamnen finns även en kustbevakningsstation.
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4.2.4 Reservhamn på Gotland

Idag saknas en reservhamn för linjetrafiken på Gotland. Det gör Gotland sårbart om något
skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan trafikeras under en viss period. Region
Gotlands inställning är att tillkomsten av en reservhamn är högst angelägen och att det är
ett statligt ansvar att tillse att så sker. Även nödvändiga följdinvesteringar på omkringliggande vägnät måste ses som ett statligt ansvar och finansieras av staten, utanför ramen för
länsplan. Länsstyrelsen på Gotland har efter utredning pekat ut Kappelshamns hamn på
norra Gotland som mest lämpad och förespråkat vidare utredning kring detta alternativ.
Trafikverket har i en remiss föreslagit att Kappelshamns hamn ska bli ett riksintresse mot
samma bakgrund. Trafikverket avser att vidare utreda förutsättningar och ansvarsförhållanden vid beslut om och anläggande av ”reservinfrastruktur”.
4.3 Det statliga vägnätet

På Gotland finns likt i övriga landet statliga, kommunala och enskilda vägar. Region Gotland ansvarar för gatu- och vägnät omfattande cirka 220 km kommunala gator i Visby och
drygt 100 km gator i övriga tätorter. Region Gotland hjälper även till med en del av underhållet för cirka 820 km enskilda vägar med statsbidrag. Gotland har ca 1500 km statlig väg.
Med statlig väg menas att staten är väghållare och ansvarar för att genomföra underhåll och
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investeringar. Investeringarna finansieras via länsplanen. I Trafikverkets rapport Transportsystemet Gotland, sammanfattas brister och möjligheter för de statliga vägarna.
Brister:
 Brister i utformningen av vissa vägar, exempelvis smala, krokiga och sidoområden med
oeftergivliga föremål.
 Utfarter med dålig sikt.
 Ett flertal osäkra korsningar.
 Oskyddade trafikanter är ej separerade från övrig trafik.
 Vägar skär igenom oskyddade vattenskyddsområden.
 Vägar i natur- och kulturområden med höga bevarandevärden.
 Belysningsstolpar i dåligt skick.
 Avsaknad av drivmedelsstation för alternativa drivmedel, exempelvis el och biogas.
Möjligheter:
 Över lag inga kapacitetsbrister.
 Utveckla säsongshastigheter.
4.3.1 Funktionellt prioriterat vägnät

Inom funktionellt prioriterat vägnät har de viktigaste vägarna för nationell och regional tillgänglighet pekats ut.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion AU 211013]

Funktionellt prioriterat vägnät (FPV)

Källa: Nationella vägdatabasen, hämtat 2021-06-10
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De funktioner som utgör underlag för utpekandet är dagliga personresor med bil, godstransporter, långväga personresor med bil samt dagliga personresor med kollektivtrafik.
Trafikverket pekade ut det funktionellt prioriterade vägnätet under perioden 2013 – 2016
och gör översyner vart fjärde år, liksom mindre justeringar löpande. Region Gotland har
ställt sig bakom utpekandet för Gotland.
4.3.2 Vägarnas standard

Trafikverket genomför säkerhetsklassning av alla vägar med vägnummer 100 eller lägre
samt vägar med en genomsnittlig trafik över 4000 fordon per dygn (ÅDT). Utgångspunkten för säkerhetsklassningen är att biltrafikanter färdas i ett säkert fordon, håller hastighetsbegränsningen, är bältade och nyktra. Fyra olika klasser har använts för att bedöma vägens
säkerhetsstandard; mycket god, god, mindre god och låg. Klassningen gäller inte cykel,
gångtrafikanter eller andra som rör sig på vägen. På Gotland har säkerhetsklassning genomförts för ett fåtal vägar runtom Visby, totalt 44 km (se kartbild). Sjuttio procent av de säkerhetsklassade sträckorna håller låg trafiksäkerhetsklass, främst mot bakgrund av sidoområden med oeftergivliga föremål som träd eller berg för nära vägen.
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Trafiksäkerhetsklass – sträcka

Källa: Nationella vägdatabasen, hämtat 21-06-14

Trafikverket har även gjort trafiksäkerhetsklassning av korsningar med ÅDT 2000 eller mer
på inkommande primärvägen och ÅDT på 100 eller mer på sekundärvägen. På Gotland
finns ett 15-tal korsningar med låg trafiksäkerhetsnivå. Majoriteten bedöms som prioriterade att åtgärda.

24 (39)

Region Gotland

Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033

I den nationella vägdatabasen (NVDB) finns en fullständig inventering av gång- och cykelpassager/korsningar på det statliga vägnätet. Kommuner ansvarar själva för att rapportera
in sina passager. En gång- och cykelpassage definieras som säker om den är planskild eller
om 85 procent av bilisterna passerar i maximalt 30 km/h. På det statliga vägnätet finns omkring 75 gång- och cykelpassager av olika slag. Ett knappt 50-tal av dessa bedöms av Trafikverket ha låg trafiksäkerhetsnivå och anses därmed osäkra. På det kommunala vägnätet
finns omkring 65 gång- och cykelpassager inrapporterade. Endast 5 procent av dessa bedöms hålla en god trafiksäkerhetsnivå.
4.3.3 Hastighetsöversyn

Hastigheten är den enskilt viktigaste faktorn för att minska antalet dödade och allvarligt
skadade i trafiken. Knappt hälften av trafikarbetet på det statliga vägnätet i Trafikverkets
Region Stockholm, som omfattar Stockholms och Gotlands län, uppskattas ske inom gällande hastighetsgräns, vilket är en mycket låg nivå. I samband med Nationell plan 2014–
2025 uppdrogs Trafikverket att anpassa hastigheterna på statliga vägar till vägarnas utformning. I hela riket kommer fram till 2025 cirka 120 mil statlig väg få höjd hastighetsgräns och
cirka 425 mil att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. På Gotland är tre sträckor aktuella
för hastighetssänkningar från 90 km/h till 80 km/h:
 Länsväg 140 mellan Visby och Tofta strand
 Länsväg 143 mellan Visby och Roma
 Länsväg 148 mellan Lärbro och Fårösund
Hastighetssänkningarna är planerade att införas 2023 och motiveras av trafikflödet, vägens
utformning samt miljöskäl.
Under sommarhalvåret när trafiken på Gotland ökar kraftigt införs så kallade sommarhastigheter på delar av det gotländska vägnätet. Det utgörs av tillfälligt nedsatta hastigheter.
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4.3.4 Bärighetsklass

År 2017 beslutade riksdagen att införa en ny högre bärighetsklass (BK4), med möjlighet att
framföra fordonsekipage med en bruttovikt på upp till 74 ton. Syftet är att bidra till effektivisering av godstransporter, öka möjligheterna att uppnå klimatmålen samt stärka konkurrenskraften för svenskt näringsliv. Sommaren öppnades de första vägarna för BK4 i Sverige och i dagsläget är strax över 20 procent av det statliga vägnätet öppet för BK4. För
Gotlands del är planen att upplåta ca 300 km sammanhängande vägnät år 2022–2023. Det
kommer geografiskt att täcka större delen av ön och de industrier och hamnar som har beroende av ett vägnät med högre bärighetsklass. Smärre kompletteringar kommer att göras
perioden 2023–2025. Sammantaget omfattar detta ca 10 procent av regionens statliga vägnät.
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Nuvarande vägnät för BK4 och årliga planer för fortsatt utbyggnad i Gotlands län

Källa: Regeringsuppdrag Implementering av bärighetsklass 4, 2020-04-20
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4.3.5 Belysning längs det statliga vägnätet

Ansvaret för belysning längs vägarna ligger generellt hos väghållaren. På Gotland övertog
Vägverket (nuvarande Trafikverket) på 1990-talet en del av den belysning på de statliga
vägarna som de tidigare kommunerna satt upp. År 2017 tog Trafikverket i samverkan med
SKL (nuvarande SKR) fram en inriktning för hur kommunal belysning på statlig väg ska
ägas och förvaltas så att det blir lika i hela landet. Detta följdes av en pilotstudie. Under pilotstudiens genomförande har Trafikverket tagit fram ett planeringsverktyg för belysning
längs statlig väg, så kallad belysningsplan. Belysningsplanen visar vilka områden som uppfyller kriterierna för var det ska finnas belysning, oavsett om det finns belysning där idag
eller ej. Trafikverket erbjuder intresserade kommuner att ta fram belysningsplaner i samarbete med Trafikverket.12 Region Gotland har hitintills inte tagit fram någon belysningsplan.
Gotland har en hög andel boende på landsbygd och boendet är spritt över hela Gotland.

12

Läs mer om belysning längs statlig väg: Långsiktigt arbete med belysning - Trafikverket
26 (39)

Region Gotland

Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033

Såväl för trafiksäkerheten som tryggheten är det viktigt att belysningen finns kvar där den
enligt gällande kriterier behövs.
4.3.6 Fast förbindelse till Fårö

Förbindelsen mellan Gotland och Fårö utgörs idag av vägfärja mellan Fårösund på Gotland
och Broa på Fårö. Trafikverket ansvarar för trafiken över sundet. Idag trafikeras Fårösundsleden med halvtimmestrafik större delen av dygnet vintertid. Vecka 27 till vecka 32
utökas trafiken till tiominuterstrafik dagtid. Den utökade sommartrafiken har möjliggjorts
av att Trafikverket sedan år 2017 satt in en extra färja på leden.
Trafiken över Fårösundsleden ökade med drygt 40 procent mätt i personbilsekvivalenter,
perioden 2010–2019. Under samma tidsperiod ökade det totala antalet turer per år med
knappt åtta procent. Belastningen på vägnätet har således ökat och är särskilt hög under
korta men intensiva perioder. I Trafikverkets rapport Transportsystemet Gotland, sammanfattas brister för kopplingen till Fårö:
 Hög belastning på vägnätet till och från Fårö under sommaren.
 En utökad färjetrafik eller bro som en åtgärd för att öka tillgängligheten till Fårö kan
medföra behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare och cyklister till följd
av ökad trafik.
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För att förbättra förutsättningarna för fastboendet på Fårö och stärka det lokala näringslivet och den lokala arbetsmarknaden både på Fårö och i Fårösunds samhälle har Gotlands
regionfullmäktige tagit ställning för att ersätta dagens färjetrafik med en fast förbindelse.
Trafikverket tog i juni 2019 ett inriktningsbeslut om förutsättningarna att finansiera en fast
förbindelse, som bl.a. skulle innebära att en stor del av finansieringen skulle falla på Region
Gotland. Regionfullmäktige valde i februari 2021 att inte gå vidare i planeringen för en bro
under de förutsättningarna, men ställningstagandet om en bro kvarstår. Regionstyrelsen
skickade under våren 2021 skrivelser till infrastruktur- respektive finansministern med uppmaning att se över ändrade lånevillkor för broinvesteringar som ersätter färja.
Oavsett fast förbindelse eller utökad färjetrafik väntas biltrafiken öka på Fårö. Det ger i sin
tur ett ökat behov av investeringar i trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare och cyklister. Region Gotland tecknade i juni 2021 en avsiktsförklaring med Trafikverket som innebär dels att parterna ska inleda en formaliserad dialog om utvecklad färjetrafik till Fårö,
dels att Trafikverket i samverkan med regionen ska genomföra en utredning om åtgärdsbehov för transportinfrastrukturen på Fårö, en åtgärdsvalsstudie. Några exempel på vad som
kan utredas i den är tillgänglighet för cykel mellan Broa och Ekeviken via Sudersand, parkeringsmöjligheter t ex vid Ekeviken, Norsta Auren, Sudersand och den kommande nationalparken Bästeträsk via Fårösund samt behov av förbättrade mötesmöjligheter t ex på vägen
ner från Lauter.
I färjerederiets framtidsplaner för leden ligger att 2028 respektive 2036 ersätta första- respektive andrafärjan med färjor med kapacitet för vardera 60 bilar. Det innebär cirka 50
procent högre kapacitet än idag. Färjorna ska vara fossilfria. Val av bränsle görs två år innan den första färjan ska vara på plats.
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4.3.7 Identifierade brister kopplade till Visborgsområdet

Exempel på infrastrukturinvesteringar som skulle kunna genomföras inom ramen för länsplanen för regional transportinfrastruktur och som identifierats kopplade till Visborgsområdet är:
 Attraktiva och trafiksäkrande åtgärder för gång- och cykeltrafik för att förstärka kopplingen mellan Visborg och staden.
 Gång- och cykelförbindelse mellan Visborgsområdet och Södra Hällarna, Toftavägen,
väg 140.
 Sandhedsvägen, tvärförbindelse mellan väg 140, Toftavägen och väg 142.
 Medfinansiering av gång- och cykelvägar och tillgängliga hållplatser för kollektivtrafiken, och övrig miljöanpassad infrastruktur.
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4.3.8 Åtgärdsvalsstudier

Följande åtgärdsvalsstudier (ÅVS) finns framtagna för det gotländska vägnätet:
 Åtgärdsvalsstudie för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet på Färjeleden–
Visbyleden. Trafiken till och från hamnområdet ökar, bland annat till följd av fler
färjepassagerare och den nya kryssningskajen. Samtidigt leder Region Gotlands exploateringsplaner för Visborg till behov av att se över korsningspunkterna längs hela Visbyleden med avseende på tillgänglighet, trafiksäkerhet och kapacitet, speciellt avseende
oskyddade trafikanter. Utredningssträckan startar i väster från cirkulationsplats Visby
Hamn (Hamnrondellen) till korsningen med Broväg i norr/öster. Väg 142 Färjeleden
och väg 148 Visbyleden som utgör ringled kring Visby är vägarna som ingår.
Med utgångspunkt i denna åtgärdsvalsstudie har Trafikverket tagit fram tre så kallade
samlade effektbedömningar (SEB). I dessa beskrivs vilka effekter och kostnader föreslagna åtgärder eller åtgärdspaket skulle få vid genomförande. SEBarna fungerar som
viktiga beslutsunderlag vid prioritering av åtgärder.
o Färjeledsrondellen, gång- och cykelåtgärder. Objektet, som består av
åtgärder på både det kommunala och statliga vägnätet, innefattar bl.a. en
gång- och cykeltunnel under Färjeledsrondellen. Denna kommer att finansieras inom Visborgsprojektets exploateringsbudget, läs mer i avsnitt 2.4.3.
Objektet som helhet har osäker lönsamhet och prioriteras inte in som ett
namngivet objekt i länsplanen.
o Visborg, cirkulationsplats. Objektet bedöms lönsamt och namnges i
länsplanen, läs mer i avsnitt 5.3.2.
o Visby hamn–kryssningskajen–Färjeledsrondellen, gång- och cykelåtgärder. Objektet, som består av åtgärder på både det kommunala och statliga vägnätet, innebär trafiksäkerhetshöjande åtgärder på vägsträckan mellan Hamnrondellen och Färjeledsrondellen. Objektet har osäker lönsamhet
och prioriteras inte in som ett namngivet objekt i länsplanen.
 Ökad tillgänglighet på väg 148, Visby–Fårösund. På väg 148 mellan Visby och Fårösund finns behov av förbättringsåtgärder för att öka framkomligheten samt förbättra
trafikmiljön, tillgängligheten och trafiksäkerheten, speciellt avseende oskyddade trafikanter. Utredningssträckan är cirka 52 km och omfattar flera tätorter, varav de viktigaste är Tingstäde och Lärbro.
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Visby vattenskyddsområde. Vattenskyddet i och kring Visby behöver förbättras då
området är utpekat som vattenskyddsområde. ÅVS innehåller riktade miljöåtgärder som
finansieras via nationell plan.

Dessutom har Region Gotland tagit fram Program Klintehamn 2030 som utgör ett underlag för behov av åtgärder i Klintehamn. Utifrån detta har Trafikverket tagit fram en
SEB.
o Klintehamn korsningsåtgärd. Objektet bedöms lönsamt och namnges i
länsplanen, läs mer i avsnitt 5.3.1.
Arbetet med följande ÅVS är påbörjat eller ska påbörjas:
 Säkra skolvägar Gotland. Syftar till att öka trafiksäkerheten på vägar viktiga för att ta
sig till och från öns skolor.
 Följdinvesteringar Fårö. Oberoende av en eventuell framtida bro eller utveckling av
färjetrafiken finns behov av infrastrukturåtgärder på Fårös vägnät.
 Trafiksäkerhetsbrister väg 141 och väg 562, Klinte bergtäkt (finansiering SMA Mineral). SMA Mineral har i Mark- och Miljödomstolen (MMD) fått rätt att utöka sin
kalkbrytning i Klinte, under ett antal villkor. Bl.a. ska SMA bekosta en åtgärdsvalsstudie
för vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behöver genomföras på vägnätet, liksom
bekosta dessa upp till ett belopp om 110 miljoner kronor. Domen i MMD är överklagad av flera parter och ny förhandling hölls i september 2021.
 Parkeringsmöjlighet Hemse. En mindre ÅVS kopplad till parkeringsfrågan i Hemse.
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Till det kommer kommande och i vissa fall ännu ej beslutade ÅVS:
 Strategisk cykelplan för det statliga vägnätet. Utanför Visby saknas kartläggning av
behoven och en samordnad cykelplanering mellan Trafikverket och regionen behövs
för att ta fram åtgärder som främjar både daglig pendlingscykling och turistcykling.
 Trafiksäkerhetsutredning för Gotlandsleden (cykel). Pausad medan Trafikverkets
riktlinjer för cykelleder ses över.
Behov av kommande utredningar och förstudier:
 Översyn/åtgärdsvalsstudie kvarvarande 140-vägar avseende standard, brister och behov
av åtgärder. Väg 140 bör utredas först mot bakgrund av utvecklingen av Visborgsområdet, försvarets återetablering i området och övrig exploatering längs med vägen. Även
väg 143 bör komma med i ett tidigt skede, bl.a. mot bakgrund av trafiksituationen i
Roma.
 Översyn av möjligheten att genomföra nödvändiga breddningar och uträtningar av
länsvägar, i syfte att höja trafiksäkerheten och undvika ytterligare hastighetssänkningar.
 Utredningsbehov för enskilda sträckor avseende cykelvägar på det statliga vägnätet.
 Tillkommande utredningsbehov utifrån beslutade och påbörjade ÅVS. Ett exempel är
att gå vidare med identifierade åtgärder för gång- och cykeltrafikanter i hamnområdet.
4.4 Enskilda vägar

Gotland har jämfört med övriga Sverige en något mer komplex situation för väghållarskapet där det idag saknas vägsamfälligheter för stora delar av öns enskilda vägar. Region
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Gotland hjälper till med en del av underhållet för cirka 820 km enskilda vägar med statsbidrag. Om en väg blir av med sitt statsstöd så avslutar regionen sin åtagande och på grund
av avsaknaden av vägsamfälligheter saknas idag en part att lämna över ansvaret till.
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5. Fördelning av planen
I detta kapitel redogörs för länsplanens ekonomiska fördelning och för vilka namngivna
objekt som är inplanerade under planperioden.
5.1 Länsplanens inriktning

Vilka åtgärder som kan ingå i länsplanen styrs av förordningar och direktiv (se kapitel 1).
De prioriteringar som gjorts i planen utgår från de transportpolitiska målen med tillhörande
etappmål liksom regionala målsättningar inom kommunikationsområdet och andra områden som påverkar eller påverkas av transporter och infrastruktur (se kapitel 2). Också länsplanen 2018–2029 ger underlag för prioritering av åtgärder. Några viktiga utgångspunkter:









Stärk tillgängligheten genom att utveckla hållbara och fossilfria transportsystem, utveckla Gotlands förbindelser med omvärlden samt öka framkomligheten och trafiksäkerheten på Gotlands vägar (Vårt Gotland 2040).
Gå före i klimat- och energiomställningen. Sverige ska senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser till atmosfären. På Gotland vill vi gå före och nå
målet senast år 2040 (Vårt Gotland 2040).
Kollektivtrafiken på Gotland är en självklar del av transportsystemet och är ett hållbart
resalternativ för både arbets- och fritidsresor (Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Gotland 2019–2030).
Effektiva, tillgängliga, trygga och säkra gator, vägar, korsningar och gång- och cykelvägar, med anslutande infrastruktur (inriktning i länsplan 2018–2029).
Skillnader i mäns och kvinnors, flickors och pojkars, olika åldersgruppers och personer
med funktionsnedsättnings olika användning av transportsystemen och olika utnyttjande av trafikmiljöerna ska ingå vid bedömning av vilka av åtgärder som genomförs
(inriktning i länsplan 2018–2029).

Inriktningen kan sammanfattas i tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet.
5.2 Ekonomisk planeringsram och årlig fördelning
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Gotlands planeringsram för perioden 2022–2033 är preliminärt 273 miljoner kronor. Omräknat till samma prisnivå som länsplan 2018–2029 innebär det i princip ingen höjning av
medlen. Regeringens direktiv anger att medlen ska fördelas relativt jämnt mellan åren, vilket
innebär drygt 21 miljoner kronor per år. Under planperiodens fyra första år är ramen ca 25
miljoner kronor per år på grund av en avräkning mot länsplan 2018–2029.
Planen innebär utslaget över hela planperioden en fördelning till statlig finansiering med 75
procent och till statlig medfinansiering med 25 procent. Det är en lägre andel statlig medfinansiering än i länsplan 2018–2029, då andelen var drygt 30 procent. Med förändringen
skapas bättre förutsättningar att öka Gotlands utväxling av planen eftersom medlen till statlig medfinansiering hittills inte nyttjats i tillräcklig omfattning. Inga medel till statlig medfinansiering betalades ut 2018–2021 med anledning av investeringsstopp i tekniska nämnden
och brist på personella resurser. Fyraårsperioden dessförinnan betalades totalt ca 5,8 miljoner kronor ut, dvs. långt under 30 procent av länsplanen. De flesta av de planerade investeringsprojekt som beviljats statlig medfinansiering är nu uppstartade.

31 (39)

Region Gotland

Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033

Sammanställning länsplan 2022–2033, miljoner kronor13
2022–
2025

2026–
2029

2030–
2033

Totalt

Andel

Statlig medfinansiering

36,0

16,0

16,0

68,0

25%

Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

23,6

12,6

12,0

48,2

18%

Cykelutveckling

35,9

39,3

42,2

117,4

43%

5,0

15,4

20,4

7%

Åtgärdsområden14

Namngivna objekt15
Klintehamn korsningsåtgärd
Visborg, cirkulationsplats
Total ekonomisk ram

100,5

3,3

15,8

19,0

7%

86,6

85,9

273,0

100%

Under länsplanens fyra första år fördelas nio miljoner kronor årligen till statlig medfinansiering. Under efterföljande åttaårsperiod är fördelningen fyra miljoner kronor per år. Detta
upplägg motiveras dels av den ekonomiska ramen i länsplanen, som är större de fyra första
åren för att därefter minska, dels av att behovet av medel till statliga åtgärder ökar efter
hand under planperioden. Det senare handlar bl.a. om att skapa utrymme för bygget av cirkulationsplats Klintehamn och att få största möjliga utväxling på åtgärdsområdena rörande
trafiksäkerhet och cykelutveckling. Slutligen finns det möjlighet för regionen att få uppskov
med utbetalningar till statlig medfinansiering, och i praktiken kan därför pengarna sannolikt
vid behov fördelas mer jämnt över planperioden än vad tabellen visar.
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Länsplanen innebär vidare en fördelning med 43 procent till cykelåtgärder respektive tre
procent till kollektivtrafikåtgärder på det statliga vägnätet. Även inom åtgärdsområdet statlig medfinansiering finansieras cykel- och kollektivtrafikåtgärder.
Den årliga fördelningen gör att medel till vissa åtgärder måste senareläggas i tabellen, mot
vad som vore optimalt ur effektiv planerings- och produktionstid.16 Eftersom flera åtgärder
är i ett tidigt skede, där ingen projektering ännu skett kan även vissa förskjutningar behöva
ske i tiden jämfört med det som redovisas i planen. Trafikverket hanterar mindre löpande
justeringar men länsplaneupprättaren ansvarar för beslut om betydande förändringar. Trafikverket ansvarar för att informera regionen om betydande förändringar.
Hur fort projekten har möjlighet att framskrida påverkas också av de tidsrestriktioner som
väghållningsmyndigheten i Trafikverket region Stockholm beslutat om avseende vägarbeten
på stora delar av det statliga vägnätet på Gotland.17 Dessa innebär att det längs utpekade
vägar inte får vidtas vägarbeten eller åtgärder som innebär framkomlighetsinskränkningar

13
14
15
16
17

För fullständig tabell, se bilaga 1.
Läs mer i avsnitt 5.4
Läs mer i avsnitt 5.3
För fullständig tabell, se bilaga 1.
Läs mer på Trafikverkets hemsida: Tidsrestriktioner, skyddsklassade och övriga vägar - Trafikverket
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för trafikanter, årligen under perioden vecka 25 till och med vecka 32. Det gör att perioden
det går att genomföra investeringar på vägnätet är kortare på Gotland än på många andra
platser.
5.3 Namngivna objekt

Åtgärder som uppgår till 50 miljoner kronor ska namnges i länsplanen. För Gotlands del är
det ovanligt att enskilda objekt kommer upp i de summorna. För att lyfta upp att större åtgärder genomförs också på Gotland namnges i denna länsplan två objekt, trots att vardera
objekt understiger 50 miljoner kronor. Båda dessa har Trafikverket i sina samlade effektbedömningar bedömt som lönsamma.18
5.3.1 Klintehamn korsningsåtgärd (ur Program Klintehamn 2030)

Väg 140 är idag en relativt kraftig barriär för gående och cyklister mellan tätorten och de
målpunkter som finns inom hamnområdet i Klintehamn. Åtgärden innebär att korsningen
byggs om och utformas som en cirkulationsplats med ett inkommande körfält i varje anslutning. Passage för gående och cyklister utförs över väg 140, norr om korsningen och
över Verkstadsgatan. Åtgärden syftar till att öka tillgängligheten utmed och tvärs den befintliga sträckningen av väg 140 i Klintehamn. Med tillgänglighet avses alla trafikantgrupper
och näringslivets transporter. Åtgärden ska bidra till att befintliga mål inom trafiksäkerhet
och miljö kan nås.
Kostnaden bedöms uppgå till 20,4 miljoner kronor. Samordning bör ske med eventuella
genomföranden av åtgärder på det kommunala vägnätet. Förslag finns i Program Klintehamn 2030. Arbetet med vägplan för åtgärden föreslås starta 2022. Byggskedet väntas
starta år 2025 och åtgärden är planerad att avslutas år 2027.
Planerat genomförande,
miljoner kronor

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Klintehamn korsningsåtgärd

1

2

1

1

7

8,4
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5.3.2 Visborg, cirkulationsplats (ur ÅVS Väg 142 Färjeleden/Visbyleden)

Visborgsområdet utvecklas med verksamheter och bostäder och det ställer ökade krav på
kapaciteten i korsningen Färjeleden/Allégatan. Redan idag finns ibland kapacitetsproblem i
korsningen. Åtgärden innefattar bl.a. att en cirkulationsplats ersätter trafiksignal i korsningen Färjeleden/Allégatan liksom en planskild passage för cykel- och gångtrafik vid Färjeleden. Syftet med åtgärden är att förbättra framkomligheten för fordonstrafik i anslutning
till korsningen Färjeleden/Allégatan samt att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten
för gång- och cykeltrafiken. Diskussioner förs om att den planskilda passagen istället skulle
kunna finansieras inom ramen för Visborgsprojektet.
Kostnaden bedöms uppgå till 43,6 miljoner kronor. Samordning bör ske med eventuella
genomföranden av åtgärder på det kommunala vägnätet. Arbetet med vägplan för åtgärden
föreslås starta år 2028. Vägplanearbetet väntas ta fyra år, upphandlings- och byggskedet likaså. Åtgärden hinner därmed inte avslutas inom ramen för denna länsplan.

18

Se VST2277 Klintehamn korsningsåtgärd, 210616 (trafikverket.se) respektive AVS00968 ÅVS Färjeleden-Visbyleden - Åtgärd 12 Visborg cirkulationsplats a, 200224 (trafikverket.se)
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Planerat genomförande,
miljoner kronor

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Visborg, cirkulationsplats

1

2,25

4,25

1,5

2

8

13

11,6

5.4 Åtgärdsområden

De infrastrukturåtgärder på det statliga vägnätet som ej når upp i en kostnad om 50 miljoner kronor att genomföra behöver inte namnges. Dessa finansieras istället inom så kallade
åtgärdsområden. Åtgärder på Gotlands vägnät når sällan upp till gränsen för namngivna
objekt och således utgör åtgärdsområdena en stor del av planen. I åtgärdsvalsstudier finns
åtgärder framtagna som kan prioriteras in under åtgärdsområdena, läs mer om framtagna
och kommande ÅVS i avsnitt 4.3.8. Region Gotland har specificerat följande åtgärdsområden:




Trafiksäkerhet och kollektivtrafik
Cykelutveckling
Statlig medfinansiering

Åtgärdsområdena är formulerade på ett nytt sätt jämfört med föregående plan för att bättre
passa de särskilda förutsättningar som råder på Gotland.
5.4.1 Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion AU 211013]

Gotland har bland det högsta antalet dödade i vägtrafikolyckor per invånare i landet.
Främst handlar det om singel- och mötesolyckor. I Sveriges officiella olycksdatabas Strada
finns endast ett fåtal olyckor med allvarligt skadade inrapporterade. Här finns med stor sannolikhet ett större mörkertal. De allvarligt skadade är till största delen bilåkande och därefter cyklister.
Under den kommande planperioden är det viktigt att arbeta för att minska antalet omkomna och allvarligt skadade bilåkande på det statliga vägnätet. Främst handlar det om att
åtgärda brister i sidoområdena och att anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhetsnivå, men också att åtgärda bristande korsningar. Det finns en stor variation i vägbredd längs de statliga vägarna på Gotland och det finns vägar som inte är bredare än 4,5
meter. De mest betydande bristerna för bilåkande finns på vägar med låg trafiksäkerhetsnivå, årsdygnstrafik över 2000 fordon och hastighetsgräns 70 km/tim och högre. Trafikverket bedömer att en större del av medlen under planperioden behöver prioriteras till att förbättra sidoområden och korsningar. Åtgärder för säkrare sidoområden kan också fungera
som en självmordspreventiv åtgärd. Trafikverket lyfter också det som viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt att anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhetsnivå.
För att minska antalet allvarligt skadade behövs åtgärder för en säkrare infrastruktur för
fotgängare och cyklister. Det handlar om åtgärder för säkra gång- och cykelpassager, separering och anpassning av hastighetsgränser med ett fokus inom tätorter och andra stråk
med många fotgängare och cyklister. Där gång- och cykelflödena är höga behövs även separering mellan gång- och cykeltrafiken. Åtgärder för säkrare infrastruktur för fotgängare
och cyklister behöver prioriteras till vägar med högre fordonsflöden och en hastighetsgräns
över 40 km/tim. I ett kortare perspektiv bedömer Trafikverket att behov finns att året runt
hålla en kontinuerligt god och hög standard på drift och underhåll av gång- och cykelvägar.
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Vad gäller underhåll bedömer Trafikverket att det behövs skärpta krav och insatstider för
både vinterväghållningen och barmarksunderhållet. Stor förbättringspotential finns även
vad gäller grus- och lövsopning.
Ur detta åtgärdsområde kan åtgärder ur den kommande ÅVS Säkra skolvägar Gotland
komma bli aktuella att finansiera. Även exempelvis åtgärder ur kommande ÅVS Följdinvesteringar Fårö kan bli aktuella att finansiera härifrån.
Inom åtgärdsområdet kan även tillgänglighetsanpassning av hållplatser finansieras. Idag är
flera hållplatser bristfälligt utformade, exempelvis med enbart stolpar på landsbygdshållplatser, avsaknad av belysning och avsaknad av yta på större hållplatser för att resenärer ska
kunna ta med cykeln på bussen. Prioriterade åtgärdstyper bör vara kopplade till hållplatsmiljöerna samt förbättrade möjligheter att ta sig till och från hållplatserna till fots, med cykel eller med bil.
Stora delar av den linjelagda kollektivtrafiken på Gotland följer det funktionellt utpekade
vägnätet (FPV). Under perioden 2017–2020 tillgänglighetsanpassades 13 stycken hållplatser
utmed FPV på Gotland inom ramen för den landsbygdsatsning som finansierades genom
nationell plan. Under planperioden 2018–2029 finns finansiering på cirka 14 mnkr (cirka 10
stycken hållplatser) från den nationella planen. Denna satsning kommer resultera i att de
mest betydande bristerna är åtgärdade. Alla hållplatser med fler än 10 påstigande per dygn
utmed det funktionellt prioriterade vägnätet kommer då att vara tillgänglighetsanpassade till
den grad som är möjlig. Utöver det finns ett antal hållplatser utmed det funktionellt prioriterade vägnätet som kan vara aktuella att åtgärda. Prioritering bör ske där bristerna och behoven är som störst. För detta åtgärdsområde finns dessa främst inom trafiksäkerhetsområdet och därför bör sådana åtgärder prioriteras.
5.4.2 Cykelutveckling
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Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att öka andelen cykeltrafik. Enligt Gotlands regionala utvecklingsstrategi, Vårt Gotland 2040, bör cykel och gång kunna ersätta en stor andel av de kortare bilresorna. Cykling är också en viktig del för turismen på Gotland och bra
cykelinfrastruktur därmed viktigt ur ett besöksnäringsperspektiv. Investeringar i cykelinfrastruktur behövs av flera skäl. Aspekter som tillgänglighet, trafiksäkerhet, trygghet och framkomlighet måste vägas in.
I Visby finns ett relativt väl utbyggt cykelnät, det finns också separerad cykelväg från Visby
söderut till Klintehamn (väg 140) och från Visby norrut till Lummelunda (väg 149). Utbyggnaden utav dessa stråk har åtgärdat ett antal av tidigare identifierade brister, men flertalet brister och behov kvarstår. Dessa kan sammanfattas enligt följande:






Det finns fortsatt brister i cykelnätet i Visby, både på det kommunala och statliga vägnätet. I övriga tätorter saknas sammanhängande cykelinfrastruktur, även om bristerna
där kan anses mindre med hänsyn till bland annat lägre trafikflöden.
Vägnätet har i stora delar smala vägrenar som ger dåliga förutsättningar för cykeltrafik.
På många delar av det statliga vägnätet saknas säkra övergångar för cykeltrafik.
Cykelturismen är viktig men utpekade rekreationsstråk saknas på stora delar av Gotland.
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Enligt Trafikverket bör åtgärder i Visby och angränsande tätorter syfta till att främja arbetspendling och en säker cykling året runt genom separering från motortrafik. Enligt Trafikverket bör åtgärder i Visby också främja ökad turismcykling och åtgärda de brister som har
identifierats kopplat till färjeterminalen och de stora flöden av cyklister och fotgängare som
periodvis rör sig kring färjeterminalen. På övriga Gotland bör åtgärderna riktas främst mot
brister som är kopplade till barn och ungas möjligheter att säkert vistas i trafikmiljön samt
till turism och rekreation. Åtgärder kopplat till kollektivtrafiken och hållplatser är också viktiga för att främja kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik på hela Gotland. Det
innefattar bland annat åtgärder som skapar möjlighet att tryggt ta sig med cykel till hållplatser och till säker cykelparkering. Kostnaderna för att bygga gång- och cykelvägar har ökat
över tid.
Ett arbete med att ta fram en strategisk cykelplan för hela Gotland planeras till början av
planperioden. I detta bedömer Region Gotland det som viktigt att se över möjligheten att
kunna pendlingscykla inom en mils radie från Visby, liksom cykelleder för turism och rekreation. Likaså inleds ett utredningsarbete för att förbättra transportinfrastrukturen på
Fårö där förutsättningarna för cykel ska utredas (ÅVS Följdinvesteringar Fårö). Parallellt
behövs utredningar för åtgärder som kan genomföras på kortare sikt.
5.4.3 Statlig medfinansiering

Region Gotland kan ansöka om statlig medfinansiering enligt förordningen om statlig medfinansiering för åtgärder i regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad
miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator.19 Ansökan skickas till Trafikverket
som ansvarar för beslut om och utbetalningar av statlig medfinansiering. Statlig medfinansiering kan beviljas med upp till 50 procent av en åtgärds totalkostnad. Beslut om statlig
medfinansiering tas innan en åtgärd byggstartar och utbetalning sker allteftersom åtgärden
genomförs.
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För att statlig medfinansiering ska betalas ut krävs att åtgärder genomförs och redovisas till
Trafikverket. Under perioden 2018–2021 betalades inga medel ut i statlig medfinansiering,
med anledning av investeringsstopp i tekniska nämnden och brist på personella resurser.
För att regionen ska få så stor utväxling av planen som möjligt är andelen av planen som
föreslås vikas till statlig medfinansiering lägre än i föregående plan, 25 procent jämfört med
drygt 30 procent.
Region Gotland kan söka medfinansiering för
 trafiksäkerhetsåtgärder generellt och i anslutning till öns skolor;
 investeringar för ökad trafiksäkerhet på befintliga gång- och cykelvägar samt till att utveckla och bygga ut nya cykelvägar i och omkring tätorter;
 investeringar för ökad tillgänglighet i tätorter för bland annat personer med funktionsnedsättning;
 åtgärder för kollektivtrafik;
 pendlarparkeringar;
 samt för att utveckla trafiksäkerhet, gång- och cykelstråk och tillgänglighet i serviceorterna.

19

Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
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6. Effektbeskrivning
Det här kapitlet beskriver genomförandet av planens effekter på nationella transportpolitiska mål, regionala mål, sociala aspekter och samhällsekonomisk nytta. Avseende bostadsbyggande bedöms inte länsplanemedlen påverka i nämnvärd omfattning. För miljökonsekvensbeskrivning hänvisas till bilaga 2.
Länsplanen utgår från nationella och regionala mål, och de åtgärder som omfattas är kopplade till regionens översiktliga planering. Länsplan 2022–2033 bygger vidare på länsplanen
för perioden 2018–2029.
6.1 Namngivna objekt
6.1.1 Klintehamn korsningsåtgärd

Åtgärden bedöms ha stora trafiksäkerhetshöjande effekter för samtliga trafikslag. Åtgärden
bidrar även till en minskad barriäreffekt i och med att en passage anläggs för gång- och cykeltrafik. Åtgärden innebär en något försämrad framkomlighet för genomgående trafik
längs väg 140.
6.1.2 Visborg, cirkulationsplats

Den sammanvägda värderingen av den samhällsekonomiska kalkylen påverkas främst av
den trafiksäkerhetsnytta samt tidsvinst de beräknade effekterna ger. Åtgärden förbättrar
också möjligheterna till ökad fysisk aktivitet genom bland annat minskad barriäreffekt av
väg 142(Färjeleden) och till exempel barn och unga får lättare att ta sig själva till och från
sina aktiviteter. Negativa effekter på grund av ökat intrång i landskapet. Då åtgärden omfattas av ett vattenskyddsområde föreslås skyddsåtgärder. Hänsyn till detta område måste
också tas i samband med byggnation.
Åtgärden bedöms bidra positivt till funktionsmålet medborgarnas resor samt hänsynsmålet
förbättrad trafiksäkerhet.
6.2 Åtgärdsområden

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion AU 211013]

6.2.1 Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

Trafiksäkerhetsåtgärder syftar till att minska antalet dödade och allvarligt skadade i transportsystemet men bidrar också många gånger till måluppfyllnad inom andra områden. Åtgärder för bättre hastighetsefterlevnad på väg bidrar även till bättre luftmiljö, minskade koldioxidutsläpp, mindre buller och jämnare trafikflöden. I länsplanen ökas medlen till trafiksäkerhet jämfört med länsplan 2018–2029. Även med den högre ambitionsnivån kommer
gapet mellan tillståndet och det som behövs för att nå en förbättrad trafiksäkerhet vara
stort.
Fortsatta satsningar på ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken bidrar till samhällsnytta och
måluppfyllelse inom trafikförsörjningsprogrammet och nationella mål. Åtgärder som främjar ökat kombinationsresande och åtgärder som främjar barn, unga, äldre och funktionshindrades möjligheter att resa kollektivt bidrar till måluppfyllelse inom flera nationella och
regionala mål och kan, i kombination med andra styrmedel och incitament, bidra till att
minska bilberoendet på Gotland. Det kan dock vara kostsamt att åtgärda hållplatser då det
ibland innebär utökade markanspråk, större markarbeten och andra anläggningstekniska
svårigheter. Den samhällsekonomiska nyttan beror på antalet resenärer som nyttjar hållplatsen. Prioritering sker därför där bristerna och behoven är som störst.
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6.2.2 Cykelutveckling

Åtgärder för ökad och säker cykling bidrar till såväl nationella som regionala mål samt
Agenda 2030 och spelar en viktig roll för lokala resor och även som en del i en längre resa.
Cykelåtgärder ger tillgänglighetsnyttor. Infrastruktur som separerar gående och cyklister
och motortrafik har effekter på ökad cykling och bidrar också till arbetet för att minska antalet allvarligt skadade i trafiken. Åtgärder för cykel bidrar till ökad fysisk aktivitet och förbättrad hälsa samt har positiva effekter för miljön.
6.2.3 Statlig medfinansiering

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion AU 211013]

Inom åtgärdsområdet statlig medfinansiering innefattas åtgärder för trafiksäkerhet, tillgänglighet, cykel och kollektivtrafik. Dessa ger positiva effekter för tillgänglighet, säkerhet och
hälsa utifrån olika gruppers behov samt har positiva effekter för miljön. Kommunens fortsatta trafiksäkerhetsarbete är avgörande för att nå trafiksäkerhetsmålen om döda och allvarligt skadade. Det förutsätter ökade satsningar på säker och attraktiv infrastruktur för cyklister och fotgängare.
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7. Genomförande
Region Gotland ansvarar för att ta fram länsplanen för regional transportinfrastruktur. Trafikverket beslutar om de statliga åtgärderna och den statliga medfinansieringen, och för genomförandet av de statliga åtgärderna i planen. I vilken omfattning planerna kan genomföras beror på storleken på de medel som dels regeringen och riksdagen årligen anvisar i
statsbudgeten, dels på Region Gotlands budget. För Region Gotland är utgångspunkten
Region Gotlands/tekniska nämndens strategiska plan och budget. Av den framgår vilka
specifika objekt som avses prioriteras under de kommande åren, om ekonomiska förutsättningar finns. Regionens årliga budget fastställs i november varje år.
Ett effektivt genomförande förutsätter kontinuerlig dialog. Minst två gånger per år bör regionledningsmöten (regionledningarna på Trafikverket och Region Gotland) hållas. Här tas
större strategiska frågor upp: information, behov, underlag och prioriteringar av kommande åtgärder. Exempel på ämnen är en fördjupning av den systemanalys Trafikverket
gjort inför denna plan och prioriteringar av åtgärdsvalsstudier.
Därutöver är samverkan mellan Trafikverket och Region Gotland kring modell och ansökningsförfarande avseende statlig medfinansiering viktig, med uppföljning och dialog kring
processen.

8. Bilagor
8.1 Sammanställning av länsplan 2022–2033

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion AU 211013]

8.2 Miljökonsekvensbeskrivning
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Sammanställning länsplan 2022-2033, miljoner kronor
Åtgärdsområden
Statlig medfinansiering
Trafiksäkerhet och
kollektivtrafik
Cykelutveckling
Namngivna objekt
Klintehamn
korsningsåtgärd
Visborg,
cirkulationsplats
Total ekonomisk ram

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

20222025

2026- 2030- Totalt
2029 2033

9,0

9,0

9,0

9,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

36,0

16,0

16,0

68,0

6,7

5,0

5,7

6,3

3,0

3,0

3,5

3,2

3,0

3,5

3,5

2,0

23,6

12,6

12,0

48,2

9,0

9,0

9,0

9,0

8,0

6,4

13,0

12,0

10,2

12,5
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Sammanfattning
Miljökonsekvensbeskrivningens syfte och avgränsning

Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Gotlands länsplan för regional
transportinfrastruktur för åren 2022-2033 är att integrera miljöaspekter i planen så att en
hållbar utveckling främjas. Hela processen kallas miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivningen är resultatet av miljöbedömningsarbetet.
Lagkraven vid en miljöbedömning av en plan eller ett program styrs av Miljöbalken 6 kapitlet samt regeringens uppdrag till Trafikverket och länsplaneupprättarna. En miljökonsekvensbeskrivning ska möjliggöra en samlad bedömning av planens miljöpåverkan, beskriva
hur miljömål beaktas, och redovisa åtgärder som minskar eller eliminerar betydande miljöpåverkan.
En avgränsning har gjorts av MKB:n för att koncentrera arbetet på de frågor som är de
mest relevanta för länsplanen. Avgränsningssamråd hölls med Länsstyrelsen Gotlands län
den 30 mars 2021. Region Gotland och länsstyrelsen är överens om avgränsningen. Bedömningsgrunderna med motiv till avgränsning beskrivs i bilaga 1. För följande fokusområden och miljöaspekter1 har det bedömts att planens genomförande kan medföra en betydande påverkan:
 Fokusområde Klimat, miljöaspekt Klimatpåverkan
 Fokusområde Landskap, miljöaspekterna Landskap och Naturmiljö
 Fokusområde Hälsa och livskvalitet, miljöaspekterna Hälsa, Befolkning och Luft.
 Fokusområde Hushållning av naturresurser, miljöaspekt Hushållning med naturresurser
För dessa miljöaspekter beskrivs det nuvarande miljötillståndet samt planens påverkan. En
jämförelse görs mot ett nollalternativ, som visar hur utvecklingen kommer att se ut om åtgärderna i länsplanen inte genomförs.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Länstransportplanens inriktning

Länstransportplanen 2022-2033 är inriktad på tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet.
De ekonomiska ramarna på preliminärt 273 miljoner kronor innebär i princip ingen höjning av medlen jämfört med föregående planperiod, 2018-2029. De åtgärder som föreslås i
planen handlar, i likhet med föregående plan, om förbättringar av det befintliga transportinfrastruktursystemet. Länstransportplanens åtgärder syftar till att förbättra trafiksäkerheten
samt tillgängligheten till transportsystemet för fotgängare och cyklister, vilket kan förväntas
göra det mer attraktivt att gå och cykla och därmed bidra till en viss överflyttning från motoriserade fordon. Det är positivt ur klimatsynpunkt och även från hälsosynpunkt. Vissa av
åtgärderna bidrar till ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för biltrafik och kan därmed
ha en negativ klimatpåverkan. Åtgärderna förbättrar även möjligheten för barn, äldre och
personer med funktionshinder att röra sig säkert på egen hand.
Region Gotland har i länstransportplanen 2022-2033 specificerat tre åtgärdsområden: Trafiksäkerhet och kollektivtrafik, Cykelutveckling samt Statlig medfinansiering. Två objekt namnges i länsplanen: VST 2277 Klintehamn korsningsåtgärd samt VST 2276 Visborg, cirkulationsplats.

1

Metodiken i MKB-arbetet utgår från Trafikverkets metodik för miljöbedömningen av nationell transportplan 2022-2033.
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Miljökonsekvenser

Negativa effekter uppstår främst på grund av markintrång, och bedöms vara av liten omfattning. Planens åtgärder vidtas i anslutning till befintlig infrastruktur, där landskapet redan
är påverkat. Inga större utbyggnadsprojekt är aktuella; det handlar om förbättringar och anpassningar av befintlig transportinfrastruktur. Ett av de namngivna objekten innebär dock
en risk att skyddsklassade träd påverkas samt ligger nära naturreservatet Södra hällarna.2
Naturreservatet bedöms inte påverkas, men de skyddsvärda träden behöver beaktas.






Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923



Länstransportplanen bedöms ha en relativt liten påverkan vad gäller fokusområdet Klimat. Koldioxidutsläppen från transporterna på Gotland bedöms kunna minska något
tack vare planens satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik. Planens åtgärder är dock
relativt små i omfattningen jämfört med de effekter som oavsett planen skapas av ökad
andel förnybara drivmedel i fordonsflottan. Skillnaden mot nollalternativet är liten.
Länstransportplanen bedöms få en mycket liten påverkan på fokusområde Landskap.
Planens åtgärder vidtas på det redan befintliga vägnätet där landskap och natur redan är
påverkade. Det finns vanligtvis möjlighet att ta hänsyn till landskap och natur i fortsatt
planering, då den typen av åtgärder projekteras. Skillnaden mot nollalternativet är liten.
Planförslaget bedöms som positivt vad gäller fokusområdet Hälsa och livskvalitet. Planens
trafiksäkerhetsåtgärder ger en säkrare infrastruktur, inte minst för fotgängare och cyklister. Cyklingsfrämjande åtgärder bedöms ge en positiv påverkan på hälsa på grund av
ökad fysisk aktivitet. Merparten av planens åtgärder ökar tillgängligheten för barn, äldre
och personer med funktionsnedsättning till transportinfrastrukturen samt ökar tillgängligheten med gång och cykel. Länstransportplanen bedöms ha liten eller ingen påverkan
på luftkvaliteten, men sammantaget bedöms de positiva effekterna inom fokusområdet
Hälsa och livskvalitet som något större än med nollalternativet.
I MKB:n beskrivs påverkan även för vart och en av de två namngivna objekt som tas
upp i länstransportplanen. Eftersom stora delar av de föreslagna åtgärderna i planen
handlar om att förbättra förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik så blir
den bedömda påverkan per åtgärd i stora delar positiv.

En bedömning har gjorts av hur de föreslagna åtgärderna i planen påverkar möjligheten att
uppfylla relevanta nationella miljökvalitetsmål. Planen bedöms bidra positivt till målet God
bebyggd miljö, genom inriktningen på ökad trafiksäkerhet, ökad fysisk aktivitet genom gångoch cykelfrämjande åtgärder samt ökad tillgänglighet till transportsystemet. Planen bedöms
bidra något positivt till målen Begränsad klimatpåverkan, eftersom de åtgärder som föreslås
bedöms ge en viss minskning av koldioxidutsläpp genom omfördelning från fordonstrafik
till gång och cykel. Miljökvalitetsmålet Frisk luft bedöms inte påverkas nämnvärt. Planen bedöms ha en liten negativ påverkan på uppfyllelsen av målet Ett rikt växt- och djurliv, eftersom
de i planen föreslagna åtgärderna medför markintrång. Påverkan på naturmiljön bedöms
som mycket liten eftersom åtgärderna vidtas i anslutning till befintliga vägar. Övriga miljömål har avgränsats bort, eftersom de inte bedöms som relevanta för länstransportplanen.
Länstransportplanen bedöms medverka till uppfyllelse av de transportpolitiska målen,
främst genom att ligga i linje med såväl funktionsmålet (om bland annat tillgänglighet) som
hänsynsmålet (om säkerhet, miljö och hälsa).

2

Källa: Samlad effektbedömning Visborg, cirkulationsplats. 2021-06-16. Trafikverket.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund och syfte med miljöbedömningen

Region Gotland har, på uppdrag av regeringen, upprättat ett förslag till trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2022-2033. När en plan
upprättas av en myndighet eller kommun, som krävs i lag eller annan författning, ska planupprättaren göra en miljöbedömning av planen om dess genomförande enligt Miljöbalken
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt miljöbedömningsförordningen ska en
länsplan för regional transportinfrastruktur alltid antas medföra betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömning är en process med samrådsförfarande som genomförs integrerat med
framtagandet av en plan. Miljöbedömningen dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den positiva och negativa betydande miljöpåverkan som genomförandet
av planen antas medföra ska identifieras, beskrivas och bedömas. Det gäller även rimliga
alternativ med hänsyn till planens innehåll, huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer och program. Miljöbedömningen av denna plan görs på en strategisk och
övergripande nivå och tar inte upp frågor som bedöms senare i planeringsprocessen.
Syftet är att miljöbedömningen ska integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande
så att en hållbar utveckling främjas.
1.2. Länsplanen och dess sammanhang
1.2.1 Länsplan för regional transportinfrastruktur

Alla län tar vart fjärde år fram länsplaner för regional transportinfrastruktur. Det är en del i
den statliga infrastrukturplaneringen. För Gotland är det Region Gotland som har ansvaret
att upprätta och fastställa länsplanerna. Länsplanen innehåller investeringar i den statliga infrastrukturen och medel som går till att medfinansiera trafikinvesteringar i regionen.
Regeringen gav i juni 2021 Trafikverket i uppdrag att upprätta ett förslag till nationell plan
för utveckling av transportinfrastrukturen 2022-2033. Samtidigt gavs länsplaneupprättarna
förutsättningarna för sitt arbete med att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur avseende samma period.
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Utgångspunkt för uppdraget ska vara de transportpolitiska målen, etappmålen avseende klimat och trafiksäkerhet, fyrstegsprincipen3 och ett trafikslagsövergripande synsätt (se mer i
kapitel 2). 6 kap. miljöbalken ska tillämpas i åtgärdsplaneringen i syfte att kontinuerligt integrera miljöaspekter i den kommande planen så att en hållbar utveckling främjas.

3

Fyrstegsprinciper är Trafikverkets arbetsstrategi som tillämpas för att säkerställa en god resurshållning och för att åtgärder ska bidra till
en hållbar samhällsutveckling. Varje enskilt steg i fyrstegsprincipen täcker in olika aspekter och skeden i utvecklingen av transporter och
va vår infrastruktur. Fyrstegsprincipen innefattar 1. Tänk om, 2. Optimera, 3. Bygg om, 4. Bygg nytt Källa: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/
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Länstransportplanerna kan omfatta:
 investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
 åtgärder i sådana anläggningar med mera för vilka statlig medfinansiering kan beviljas
enligt 2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar med mera.
 åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder
som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur
 åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala
 transport-systemet som bör redovisas i planen
 bidrag för icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen.
I länsplanen kan även investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur ingå. I
planen får även byggande och drift av enskilda vägar ingå. Förordning (2010:137).
1.2.1 Den nationella planen

Den nationella infrastrukturplanen innehåller framför allt investeringar i järnvägssystemet
och de större vägarna. Eftersom Gotland inte har vare sig större vägar eller järnvägar har
inte regionen någon del av nyinvesteringar som finansieras via den nationella planen.
Finansieringar i nationell plan som kan vara aktuella för Gotland är mindre trimningsåtgärder såsom miljöåtgärder t.ex. vattenskydd liksom underhållsåtgärder på väg.
Trafikverkets förslag till nationell plan 2022-2033 är under utarbetande (september 2021).
Region Gotland ansvarar för upprättande av en MKB för länsplanen för Gotlands län. Trafikverket ansvarar för att ta fram en MKB för Nationell transportplan, inklusive de delar av
planen som berör Gotland.
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1.3. Nollalternativ

MKB:n är en redovisning av skillnaderna mellan de effekter som kan förväntas uppstå när
länstransportplanen för 2022-2033 genomförs (planförslaget) och de effekter som kan förväntas uppstå i en situation utan planförslaget. Miljöbedömningen förutsätter därför ett så
kallat nollalternativ, en rimligt säker uppfattning om hur samhället och transportsystemet
kommer att utvecklas utan effekterna från en ny plan. Förenklat kan sägas att nollalternativet innebär att länstransportplanen för 2018-2029 genomförs samt att ingen ny länsplan beslutas eller andra förändringar av fastställd plan för transportsystemet 2018-2029 sker. Samhällsutveckling, fordonsutveckling, styrmedel, förd politik och så vidare är densamma i nollalternativ och planalternativ.
Nollalternativet, alltså länstransportplanen för 2018-2029, tar upp fem åtgärdsområden:
”Kollektivtrafik och tillgänglighetsanpassning”, ”Trafiksäkerhet och trygghet”, ”Cykelutveckling”, ”Stads- och tätortsutveckling” samt ”Övriga åtgärder”. Vidare tar planen upp ett
namngivet objekt, Cykelled Västergarn–Klintehamn, som numera är byggd. Påverkan på
miljön i ett nollalternativ redovisas i kapitel 3 Nulägesbeskrivning och nollalternativ. Bedömning
av planförslagets miljöpåverkan redovisas i kapitel 4 Beskrivning av planens miljöpåverkan.
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1.4. Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget, länstransportplan 2022–2033, utgår från nationella och regionala mål, och de
åtgärder som föreslås är kopplade till regionens översiktliga planering. Planförslaget bygger
vidare på länsplanen för perioden 2018-2029.
De infrastrukturåtgärder som inte når upp i en kostnad om 50 miljoner kronor att genomföra behöver inte namnges. Dessa finansieras istället inom så kallade åtgärdsområden. Region Gotland har i länstransportplanen 2022-2033 specificerat följande åtgärdsområden:
 Trafiksäkerhet och kollektivtrafik – handlar om åtgärder som vidtas för att
minska antalet dödade och allvarligt skadade i transportsystemet, samt om satsningar på ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken.
 Cykelutveckling – handlar om åtgärder för ökad och säker cykeltrafik.
 Statlig medfinansiering – Region Gotland kan ansöka om statlig medfinansiering
för åtgärder i regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad
miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator.
Åtgärder med en kostnad över 50 miljoner kronor ska namnges i länsplanen. För Gotlands
del är det ovanligt att enskilda objekt kommer upp i de summorna. För att lyfta upp att
större åtgärder genomförs också på Gotland namnges följande två objekt i länsplanen, trots
att vardera objektet understiger 50 miljoner kronor:
VST 2277 Klintehamn korsningsåtgärd. Åtgärdernas syfte är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanter som ansluter till och ska korsa väg 140, samt
förbättra tillgängligheten för cyklister och gångare som har hamnområdet som målpunkt.
Se närmare beskrivning i bilaga 2.
VST 2276 Visborg, cirkulationsplats. Syftet med åtgärden är att förbättra framkomligheten för fordonstrafik i anslutning till korsningen Färjeleden/Allégatan samt att förbättra
trafiksäkerheten och tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken. Se närmare beskrivning i
bilaga 2.
Gotlands planeringsram för perioden 2022-2033 är preliminärt 273 miljoner kronor. I länstransportplanen fördelas medlen enligt tabellen nedan.
Tabell 1. Planeringsram för Gotland 2022-2033.
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Åtgärder
Åtgärdsområde Trafiksäkerhet och kollektivtrafik
Åtgärdsområde Cykelutveckling
Åtgärdsområde Statlig medfinansiering
Namngivet objekt: Klintehamn korsningsåtgärd
Namngivet objekt: Visborg, cirkulationsplats

2022-2025
(Mkr)
23,6
35,9
36,0
5,00
100,5

2026-2029
(Mkr)
12,6
39,3
16,0
15,4
3,3
86,6

2030-2033
(Mkr)
12,0
42,2
16,0
15,8
85,9

Totalt
(Mkr)
48,2
117,4
68,0
20,4
19,0
273,0
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2. Avgränsning och bedömningsgrunder
Avgränsningen av miljöbedömningen syftar till att få en effektiv och verkningsfull beslutsoch genomförandeprocedur med relevant och rimligt beslutsunderlag. Ett syfte är att koncentrera miljöbedömningen och MKB:n på de områden där planförslaget kan bidra till betydande miljöpåverkan. MKB:ns omfattning och detaljeringsgrad ska, enligt miljöbalken
6 kapitlet 11 § vara rimlig med hänsyn till:
 bedömningsmetoder och aktuell kunskap
 planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad
 var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig
 att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och
program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder
 allmänhetens intresse.
2.1. Innehåll och detaljeringsgrad

Avgränsningen vad gäller vilka miljöaspekter som MKB:n ska ta upp specificeras närmare i
avsnitt 2.6. Bedömningsgrunder. I bilaga 1 Avgränsning av mål och aspekter redovisas hur miljöaspekterna kopplar till relevanta miljömål, vilka aspekter och mål som har avgränsats bort,
samt motiveringar till avgränsningarna.
2.2. Avgränsning i tid och rum

Länstransportplanen omfattar åtgärder för åren 2022-2033. Miljöbedömningen avgränsas
tidsmässigt till år 2040. Det är samma avgränsning som i avgränsningssamrådet för MKB:n
till den nationella planen.4 Det främsta motivet är att andra effektbedömningar använder
2040 som prognosår. Avvikelser kan förekomma för olika aspekter, till exempel med anledning av att väsentliga mål har varierande målår. I de fall det bedöms relevant att komplettera med ett kortare eller längre tidsperspektiv redovisas detta i MKB:n.
MKB:n omfattar hela Gotland. För de miljöaspekter (främst klimat) där konsekvenserna
berör ett större geografiskt område än det egna länet kan bedömningen vid behov även
komma att hantera detta.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Bedömningarna är inte så detaljerade att de redogör för om ökad/minskad trafik härrör
från regionala eller internationella resor. Det görs inte heller någon analys av hur positiv eller negativ miljöpåverkan från bedömda åtgärder fördelar sig inom Gotlands län samt vilka
grupper som påverkas.
2.3. Allmänhetens intresse

En länstransportplan är av allmänt intresse, bland annat för att det stora flertalet av Sveriges befolkning dagligen kommer i kontakt med transportsystemet. Transportsystemet påverkar våra möjligheter att röra oss och nå olika målpunkter, men påverkar också våra

4

Källa: Samrådsunderlag avgränsningssamråd – strategisk miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan, TRV 2021:119. Trafikverket 2021-06-01.
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upplevelser och omgivande ekosystem. Planförslaget har däremot ingen civilrättslig betydelse. Det är alltså inte ett rättsligt bindande dokument som påverkar enskild egendom.
Däremot har planen en styrande effekt på kommande plan- och tillståndsprövning.
2.4. Andra planer och program

För Gotland har Region Gotland ansvar både för de uppgifter som en kommun och som
en region har. Det innebär att ansvaret för bland annat hälso- och sjukvård, skola, omsorg,
VA, fysisk planering och infrastruktur är samlat i en organisation. Region Gotland har
också det regionala utvecklingsansvaret, dvs. ansvaret för länets strategiska utveckling.
Inom det uppdraget ingår bland annat att ta fram en strategi för länets utveckling och upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur. Region Gotland är även regional
kollektivtrafikmyndighet.
I den regionala transportinfrastrukturplaneringen innebär det att åtgärder som finns inom
länsplanen utgår ifrån och har ett direkt samband med bland annat exploateringsplaneringen, bostadsförsörjningen, den fysiska planeringen och till prioriteringar inom andra regionala verksamheter.
2.5. Styrande mål

I detta avsnitt redovisas mål som är styrande för miljöbedömningen, eller på annat sätt relevanta, för att integrera miljöhänsyn i den regionala infrastrukturplaneringen.
2.5.1. Miljökvalitetsmål

Sverige har 16 miljökvalitetsmål som beskriver önskvärda miljötillstånd för olika miljöer,
både naturmiljö och den urbana miljön. Alla miljökvalitetsmål är inte relevanta för denna
plan. En del av miljökvalitetsmålen berörs inte av transportsektorn. Därtill har en avgränsning specifikt gjorts avseende vilka effekter som utifrån befintligt kunskapsunderlag kan bedömas av de nya åtgärder som ingår i länsplanen. Detta beskrivs närmare i bilaga 1. För
MKB till länstransportplanen för Gotland har följande miljökvalitetsmål bedömts vara relevanta:
 Begränsad klimatpåverkan
 Frisk luft
 God bebyggd miljö
 Ett rikt växt- och djurliv
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2.5.2. De transportpolitiska målen

De transportpolitiska målen visar de politiskt prioriterade områdena inom den statliga
transportpolitiken, fungerar som utgångspunkt för statens åtgärder inom transportområdet
och utgör grunden för länsplanen.
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Till det övergripande målet kommer de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen.
Funktionsmålet handlar om tillgänglighet och innebär att transportsystemets utformning,
funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med
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god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa och innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås
samt bidra till ökad hälsa. Regeringen bedömer att funktionsmålet i huvudsak behöver utvecklas inom ramen för hänsynsmålet för att det övergripande transportpolitiska målet ska
nås.
Riksdagens klimatmål för transportsektorn är ett etappmål kopplat till hänsynsmålet. Växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70
procent till 2030 jämfört med 2010. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp
av växthusgaser.
Ytterligare ett etappmål handlar om trafiksäkerhet. Antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten respektive luftfarten ska halveras och antalet allvarligt
skadade inom respektive trafikslag ska minska med minst 25 procent till år 2030.
2.6. Bedömningsgrunder

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Bedömningsgrunderna tar sin utgångspunkt i Trafikverkets framtagna metodik för miljöbedömning av nationell plan 2022-2033. Metodiken finns redovisad i rapport TRV 2021:119,
Samrådsunderlag avgränsningssamråd– strategisk miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan.
I rapporten redovisas fyra fokusområden och tolv miljöaspekter, baserade på miljöbalkens
6 kapitel 2 §. Se figur 1. Eftersom bedömningsgrunder i skrivande stund (sommaren 2021)
saknas i rapporten har i stället Trafikverkets bedömningsgrunder för miljöbedömning av
nationell plan 2018-2029 använts.5 För varje miljöaspekt redovisas i bedömningsgrunderna
en koppling till den eller de miljökvalitetsmål eller andra mål som miljöaspekten kopplas
till.
Det är inte möjligt att med analysmetoderna som grund kvantifiera den betydande miljöpåverkan i mängder (emissioner, ekvivalentnivåer med mera). Detta kan göras för enskilda
objekt i samband med kalkyler eller projektspecifika MKB, men inte i det planeringsskede
som en länsplan hanterar. Den analysmetod som beskrivs ovan är framtagen för att bedöma riktning i ett strategiskt skede. Positiv miljöpåverkan innebär att en åtgärd leder i riktning mot styrande mål och i positiv riktning i jämförelse med nollalternativet. Negativ miljöpåverkan innebär att en åtgärd leder i riktning från uppsatta mål och i negativ riktning
gentemot nollalternativet.
Denna MKB avgränsas till följande miljöaspekter: Klimatpåverkan, Landskap, Naturmiljö,
Hälsa, Befolkning, Luft samt Hushållning med naturresurser. (Miljöaspekten Hushållning med naturresurser avgränsas till områden utpekade med stöd av 7 kapitlet miljöbalken samt riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken.). För motivering av avgränsningen, se bilaga 1.

5

Trafikverket. Bedömningsgrunder för miljöbedömning av nationell transportplan 2018-2029. Reviderade förslag 2017.
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Avgränsningssamråd hölls med Länsstyrelsen Gotlands län den 30 mars 2021. Region Gotland och länsstyrelsen var då överens om avgränsningen. Dock har miljöaspekten Hushållning med naturresurser lagts till efter avgränsningssamrådet. Detta eftersom Trafikverket i juni
2021 presenterade sin nya metodik för miljöbedömning av den nationella planen, där denna
miljöaspekt tillkommit. I den nya metodiken har dessutom ett par fokusområden och miljöaspekter bytt namn.6
I bilaga 1 redovisas hur fokusområden, nationella miljökvalitetsmål samt miljöaspekter är
sammankopplade.

Figur 1. Fokusområden, aspekter och delaspekter samt deras relation. Källa: Samrådsunderlag avgränsningssamråd – strategisk miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan, TRV 2021:119.

2.6.1 Fokusområde Klimat

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Miljöaspekt Klimatpåverkan

Begreppet klimatpåverkan definieras i Trafikverkets bedömningsgrunder som klimatpåverkan i form av växthusgaser och anges i enheten ton koldioxidekvivalenter (CO2e)7. Transportsektorns klimatpåverkan avgränsas till utsläpp från trafiken samt utsläpp från byggande, drift och underhåll. Vidare avgränsas aspekten till inrikes transporter samt till den
klimatpåverkan som uppstår till följd av planens åtgärder, till exempel inducerad trafik av
en ny väg eller överflyttning från väg genom byggnation eller förbättring av järnvägsförbindelse.

Fokusområde Hälsa och livskvalitet hette tidigare Hälsa. Miljöaspekt Klimatpåverkan hette tidigare Klimatfaktorer. Miljöaspekt Naturmiljö hette tidigare Biologisk mångfald, växt- och djurliv. Miljöaspekt Hälsa hette tidigare Människors hälsa. Miljöaspekt Mark hette tidigare Materiella tillgångar. Miljöaspekt Jord hette tidigare Mark. Miljöaspekterna Hushållning med naturresurser och Klimatanpassning har
6

tillkommit. (Klimatanpassning har dock avgränsats bort i denna MKB).
7
CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser från olika gaser som bidrar till växthuseffekten.
Koldioxidekvivalenter anger hur mycket koldioxid respektive växthusgas motsvarar för att ge samma klimateffekt.
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Delaspekter och preciseringar

Miljöaspekten Klimatpåverkan delas in i följande delaspekter med tillhörande preciseringar:
 Delaspekt Trafikens klimatpåverkan omfattar koldioxidutsläpp från den förändrade trafik
som uppstår genom investering i olika transportsätt. Delaspekten omfattar även ett förändrat transportarbete samt elektrifiering av transportsystemet.
 Delaspekt Planering för ett transporteffektivt samhälle avser hur åtgärderna i länstransportplanen passar in i ett transporteffektivt samhälle.
 Delaspekt Infrastrukturhållningens klimatpåverkan handlar om klimatpåverkan från byggande, drift och underhåll av väg- och järnvägsinfrastuktur inklusive färjedrift.
2.6.2 Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Landskap

Miljöaspekt Landskap avgränsas till landskapets form och rumslighet, och inbegriper delparametrar som landskapets skala, struktur och visuella karaktär. Landskapets skala och struktur konstitueras av topografi, riktning och brutenhet. Den visuella karaktären (och i viss
grad också strukturen) påverkas även av landskapets olika grad av öppenhet/slutenhet samt
lokalisering och utformning av bebyggelse och infrastruktur.
Vad gäller landskapets form och rumslighet är det främst fysiska åtgärder och nybyggnad
av infrastrukturanläggningar samt drift‐ och underhållsåtgärder som ger upphov till effekter. Utgångspunkten för bedömningen är om landskapets utmärkande karaktär och kvaliteten upprätthålls och/eller utvecklas.
Delaspekter och preciseringar

Miljöaspekt Landskap har inga delaspekter. Aspekten har preciserats till att omfatta landskapets skala, struktur och visuella karaktär.
Miljöaspekt Naturmiljö

Miljöaspekt Naturmiljö omfattar transportinfrastrukturens påverkan på och anpassning till
biologisk mångfald, växtliv och djurliv, i enlighet med Riktlinje landskap (TDOK
2015:0323) som är Trafikverkets metod för att identifiera de mest väsentliga påverkansfaktorerna och styra planeringen av dessa.
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Delaspekter och preciseringar

Miljöaspekt Naturmiljö har inga delaspekter. Fyra preciseringar görs, vilka täcker in
aspekterna djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kapitlet miljöbalken samt biologisk
mångfald i övrigt som pekas ut i 6 kapitlet 2 § miljöbalken.
De fyra preciseringarna utgörs av följande:
 Infrastrukturens barriäreffekter och mortalitet (säkra passager för djur).
 Artrika infrastrukturmiljöer (konnektivitet, livsmiljöer: sköta, utveckla och tillföra).
 Intrång och störning (motverka, kompensera).
 Invasiva arter (begränsa och bekämpa).

13 (35)

Region Gotland

Miljökonsekvensbeskrivning. Länsplan för regional
transportinfrastrukturplan för Gotland 2022 - 2033

Övriga miljöaspekter inom fokusområde Landskap

Miljöaspekt Kulturmiljö tas inte upp i MKB för länstransportplanen, i enlighet med den avgränsning som gjorts av MKB:n.
2.6.3. Fokusområde Hälsa och livskvalitet

Miljöaspekt Hälsa

Enligt Trafikverkets bedömningsmetodik omfattar miljöaspekten Hälsa effekterna på människors hälsa av buller och vibrationer, trafiksäkerhet samt fysisk aktivitet (motion genom
gång och cykel). Infrastruktur kan ha både negativa och positiva konsekvenser för människors hälsa. Annat som kan påverka hälsan, såsom luft-, mark- eller vattenföroreningar ingår i andra miljöaspekter.
Delaspekter och preciseringar

Miljöaspekten Hälsa delas in i följande delaspekter med tillhörande preciseringar .
 Delaspekt Buller och vibrationer utgörs av emissioner av trafikbuller från väg- och järnvägstrafik samt exponering av trafikbuller och vibrationer från väg- och järnvägstrafik.
 Delaspekt Trafiksäkerhet handlar om risker för trafikolyckor i väg- och järnvägssystemet,
risk för singelolyckor till följ av ökad cykling, risk för olyckor bland gående samt risk
för suicid.
 Delaspekt Fysisk aktivitet handlar om möjligheterna att få motion både genom cykling
och gång och genom att använda kollektivtrafik (som genererar cykel- och gångtrafik).
Miljöaspekt Befolkning

Miljöaspekten Befolkning definieras i Trafikverkets bedömningsgrunder som ”förändrad
tillgänglighet för befolkningen i förhållande till sociala kategorier och geografier”. Det
handlar om hur transportsystemet påverkar tillgängligheten till de målpunkter som olika
grupper i befolkningen har i ett geografiskt avgränsat område. Tillgänglighet handlar om
vilka möjligheter transportsystemet erbjuder befolkningen att ta sig till sina målpunkter.
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Delaspekter och preciseringar

Miljöaspekten Befolkning har inga delaspekter. Följande preciseringar görs:
 Möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand.
 Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning.
 Tillgänglighet i relation till socioekonomisk status. Det kan vara skillnader i tillgänglighet beroende på sådant som ekonomisk situation, sysselsättning, kön, bakgrund, funktionsvariationer och ålder.
 Jämställdhet mellan kvinnor och män. Skillnader i resmönster och erfarenheter av resande mellan män och kvinnor speglar skillnader mellan könen i samhället i stort.
 Skillnader i tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar och behov.
Detta handlar främst om skillnader mellan stad/tätort och landsbygd när det gäller tillgänglighet till kollektivtrafik och annan service.
 Möjlighet att resa med cykel och till fots samt möjlighet att resa med kollektivtrafik ger
grupper som kan vara utsatta för bristande tillgänglighet tillgång till funktioner i samhället på mer likartade villkor, och är samtidigt medel för en hållbar utveckling i framförallt städerna.
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Miljöaspekt Luft

Miljöaspekten Luft definieras i Trafikverkets bedömningsgrunder som emissioner av trafikrelaterade luftföroreningar och deras påverkan på luftkvaliteten, det vill säga koncentrationen av luftföroreningar i utomhusluften. Vidare avgränsas aspekten till påverkan på människors hälsa.
Transportsektorns hälsopåverkande utsläpp domineras av vägtrafikens avgasutsläpp samt
utsläpp av slitagepartiklar. Miljöbedömningsgrunden handlar om emissioner av kväveoxid
(NOx) och partiklar (avgaser respektive slitage) samt halter av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10). Det är dessa parametrar som har störst betydelse för transportsektorns hälsopåverkan samt transportsektorns bidrag till överskridanden av miljökvalitetsnormer och
mål. Dessutom kan NOx i vissa fall användas som en indikator för övriga avgasrelaterade
luftföroreningar.
Delaspekter och preciseringar

Miljöaspekten Luft har inga delaspekter. Följande preciseringar görs:
 Transportsektorns emissioner av luftföroreningar.
 Halter av luftföroreningar i utomhusluft.
 Exponeringsbedömning (för människor) av luftföroreningar.
2.6.4 Fokusområde Hushållning av naturresurser

Miljöaspekt Hushållning med naturresurser

Aspekten omfattar, enligt Trafikverkets bedömningsmetodik, hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt utifrån hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kapitlen
miljöbalken, 7 kapitlet miljöbalken om skydd av områden, samt annan hushållning med
material, råvaror och energi. Vad gäller ianspråktagande eller påverkan på mark- och vattenområden avgränsas detta till områden (enligt 7 kapitlet miljöbalken) eller riksintressen
(enligt 3 och 4 kapitlen miljöbalken).
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Delaspekter och preciseringar

Aspekten delas in i följande tre delaspekter med tillhörande preciseringar. Observera att
endast den första delaspekten tas upp i denna MKB, i enlighet med den avgränsning som
gjorts av MKB:n.
 Ianspråktagande av eller påverkan på områden utpekade med stöd av 7 kapitlet miljöbalken eller riksintressen enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.
 Material, massor, energi och råvaror, vilket preciseras till resursanvändning och resurseffektivitet.
 Ekosystemtjänster och grön infrastruktur, vilket innebär påverkan på grön infrastruktur
och naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster.
Övriga miljöaspekter inom fokusområde Hushållning med naturresurser

Miljöaspekterna Mark, Vatten samt Jord tas inte upp i MKB för länstransportplanen, i enlighet med den avgränsning som gjorts av MKB:n.
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3. Nulägesbeskrivning och nollalternativ
3.1. Nuläge Trafik

Gotlands läge gör att färjetrafiken till och från fastlandet är av avgörande betydelse för utvecklingen. Av stor betydelse är därför hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn. Även flygförbindelserna till och från Gotland är på grund av ö-läget av central betydelse för tillgängligheten till Gotland. Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk
roll.
Dagens rikt förgrenade vägnät kan till stora delar härledas hundratals år bakåt i tiden, i vissa
fall ända till medeltiden. Få genomgripande förändringar har skett sedan 1600-talet. Det
statliga vägnätet på Gotland omfattar 150 mil, ungefär lika långt som det kommunala och
enskilda vägnätet tillsammans.
Gotland är ett glest befolkat län. Tillgängligheten till Visby, där en stor del av länets arbetsplatser och service är lokaliserad, är av stor betydelse. Pendling med bil dominerar, och kan
i hög grad förklaras med den glesa boendestrukturen. Gotland är också det biltätaste länet,
med 611 personbilar i trafik per 1 000 invånare år 2020.
År 2018 arbetspendlade 2 100 personer ut från Gotland, ungefär hälften av dem till Stockholms län. Över 1 200 personer pendlade till Gotland, varav hälften från Stockholms län.
Coronapandemin har minskat såväl in- som utpendling och därmed påverkat efterfrågan på
främst flygstolar och kollektivtrafik.
3.2. Nuläge fokusområde Klimat
3.2.1 Miljöaspekt Klimatpåverkan

De klimatpåverkande utsläppen på Gotland har minskat mellan år 1990 och år 2019. Se Figur 2. Klimatmålet för transportsektorn innebär att utsläppen ska minska med 70 procent
till år 2030, jämfört med år 2010. Det svenska målet för utsläppsminskning inom ESR är att
utsläppen ska minska med 63 procent från 1990 till 2030.8 För att målet också ska vara i
linje med Parisavtalet krävs ytterligare utsläppsminskningar. Länstransportplanen 20222033 pekar ut utsläppen från transporter och arbetsmaskiner som stora utmaningar på Gotland när det gäller att nå de nationella klimatmålen till 2030.
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På Gotland svarade transporterna år 2019 för cirka 65 % av Gotlands klimatpåverkande utsläpp inom ESR-sektorerna (exklusive mineralindustrins utsläpp). Om även arbetsmaskiner
adderas blir andelen drygt 75 %. Det visar transporternas dominans ifråga om klimatutsläpp ifrån användningen av fossila bränslen i det gotländska samhället. Se Figur 3.
Utsläppen från transportsektorn ökade med 18 % mellan åren 1990 och 2018. Utsläppsökningen har skett inom sjöfarten och sett till lastbilstransporter. Utsläppen från personbilar
har minskat vilket sannolikt beror på att utsläppen per bil minskat under perioden, samt på
en ökad inblandning av biobränslen.

8

EU-ESR (Effort Sharing Regulations) är all energianvändning inom EU som inte ingår i EU-ETS (Emission Trade Scheme), EU:s system
för handel med utsläppsrätter. Inom EU finns en nationell fördelning av hur stor del av utsläppen i ESR som ska tas av respektive nation,
för att nå det gemensamma utsläppsmålet för EU.
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Resandet med kollektivtrafik är lågt på Gotland och regelbundet resande i kollektivtrafiken
görs i mindre omfattning på Gotland än i riket i övrigt, enligt länstransportplanen 20222033.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Figur 2. Klimatpåverkande utsläpp från hushåll, småskalig industri och transporter på Gotland, kiloton koldioxidekvivalenter per år. Källa: Nationella emissionsdatabasen, uppdaterad
september 2021. (Figur ur länstransportplanen 2022-2033.)

Figur 3. Utsläpp från transportsektorn på Gotland. Källa: Nationella emissionsdatabasen, uppdaterad september 2021. (Figur ur länstransortplanen 2022-2033.)
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3.3. Nuläge fokusområde Landskap
3.3.1 Miljöaspekterna Landskap och Naturmiljö

Alla vägar innebär på något sätt att landskapet delas upp och att vissa växt- och djur-populationer också kan delas upp i mindre delpopulationer, vilkas utbyte av individer/gener
sinsemellan kan begränsas. Vägarnas fragmenterande inverkan på Gotlands natur kan beskrivas som generellt relativt begränsad, framförallt mot bakgrund av att vägnätet är gammalt
och därmed en integrerad del i landskapet.
Vägkanterna på Gotland har ett rikt växtliv och sköts med en sådan inriktning. Gotland har
också många växt- och djurarter och svampar, vilka på sikt är hotade till sin existens (rödlistade). Detta måste beaktas vid förslag om nyanläggningar redan på en strategisk nivå.
3.4. Nuläge fokusområde Hälsa och livskvalitet
3.4.1. Miljöaspekt Hälsa

Vägtrafikbuller är ett problem. Enligt Gotlands kommuns översiktsplan finns ingen beräkning av hur många hushåll som i dagsläget har bullernivåer över gällande riktvärde, 55 dBA
som ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Översiktsplanen anger att det är viktigt att i all planering sträva efter att klara de nationella riktvärdena och att det arbetet bör inrikta sig både
på ny och på befintlig bebyggelse.
3.4.2 Miljöaspekt Befolkning

Miljöaspekten befolkning handlar om hur transportsystemet påverkar tillgängligheten till de
målpunkter som olika grupper i befolkningen har i ett geografiskt avgränsat område.
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Region Gotland har ansvaret för all samhällsfinansierad kollektivtrafik på Gotland, vilket är
en viktig förutsättning för ett samordnat utbud. Det finns både allmän och särskild kollektivtrafik. Den allmänna kollektivtrafiken regleras i lagen om kollektivtrafik; begreppet allmän innebär att alla får åka med. På Gotland består den av landsbygdstrafik, såväl linjelagd
som anropsstyrd trafik, och stadstrafiken i Visby. Den särskilda kollektivtrafiken, där det
krävs tillstånd för att åka med, består av färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Resandet med
kollektivtrafik är lågt på Gotland och regelbundet resande i kollektivtrafiken görs i mindre
omfattning på Gotland än i riket i övrigt.9
I det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Gotland citeras ett mål ur det regionala
utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025, vilket anger målsättningen att cykelåkandet
på Gotland ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod. I länstransportplanen 2022-2033
sägs att Cykelplan Visby behöver revideras och att det finns behov av att ta fram cykelplaner för övriga större tätorter.
Gotland är ett bilberoende län, bland annat på grund av den glesa boendestrukturen10. Mellan år 2010 och år 2020 minskade dock antalet personer som har mer än 10 minuter (med
bil) till en dagligvarubutik med cirka 500 personer i länet. Mellan år 2016 och år 2020 mins-

9

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland, RS 2018/204, 2019-02-25
Enligt transportplanen 2022-2033 är Gotland Sveriges biltätaste län, med 611 personbilar i trafik per 1 000 invånare år 2020.

10
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kade antalet personer med mer än 10 minuter till en drivmedelsstation med cirka 1 700 personer. 11 År 2015 hade cirka 2,6 % av barnen i årskurs 1-9 i Gotlands län mer än 10 minuters färdväg till skolan. År 2020 var andelen nästan densamma, 2,5 %. 12
3.4.3. Miljöaspekt Luft

Riksdagens klimatmål för transportsektorn är ett etappmål kopplat till hänsynsmålet. Växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70
procent till 2030 jämfört med 2010. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp
av växthusgaser.
Gotlands kommuns översiktsplan (2010), anger att luftkvaliteten i kommunen i första hand
påverkas av de luftföroreningar som förs hit med vindarna från Mellaneuropa. Gotländska
utsläpp kommer från vägtrafik, arbetsmaskiner, båttrafik och utsläpp från industrier.
Enligt översiktsplanen ligger Visby generellt i nivå med övriga svenska tätorter när det gäller halter av svaveldioxid och kvävedioxid, men lägre när det gäller bensen. Halten av partiklar kan företrädesvis under våren tidvis vara hög i gatuplanet. Länsstyrelsen Gotlands
miljömålsuppföljning år 2020 anger att halterna av skadliga partiklar har minskat men är
höga i starkt trafikerade områden. Region Gotlands åtgärdsprogram för partiklar PM10, som
fastställdes 2019, bedöms komma att ge resultat i form av sänkta halter.13
Några överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer bedöms inte föreligga, enligt översiktsplanen, som anger att trafiken och uppvärmningen av bostäder är bland de största utsläppskällorna, även om utsläppen av svaveldioxid har minskat med närmare 80 procent sedan 1970-talet. Det har lett till en kraftigt förbättrad luftkvalitet och dagens svaveldioxidutsläpp utgör enligt översiktsplanen inte något hot mot människors hälsa. Halterna av kvävedioxid har sjunkit men höga halter kan förekomma främst i anslutning till vägar med
mycket trafik. Totalt har kvävedioxidutsläppen, har enligt länsstyrelsens miljömålsuppföljning, halverats sedan år 1990, främst tack vare skärpta krav på avgasrening för personbilar
och tunga fordon..
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Översiktsplanen påpekar även att det är stora skillnader mellan Visby och landsbygden när
det gäller luftkvalitet. Exempelvis är halterna av kvävedioxid närmare hälften vid Hoburgen
jämfört med de uppmätta halterna i Visby.
Region Gotland är igång med en process att bli medlem i ett luftvårdsförbund.14 Luftvårdsbunden ansvarar för regelbundna mätningar av nedfall och effekter av försurande och gödande luftföroreningar. De länsvisa mätningarna samordnas och utgör ett komplement till
nationell miljöövervakning.15

11
12
13

Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2021. Rapport 0369. Tillväxtverket 2021-05-04.
Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2021. Rapport 0369. Tillväxtverket 2021-05-04.
Källor: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 samt Miljökvalitetsmålen Gotland 2020. Länsstyrelsen Gotlands län 2020.

.
14
15

Källa: Miljökvalitetsmålen Gotland 2020. Länsstyrelsen Gotlands län 2020.
Källa: https://www.smalandsluft.se/luftvardsforbunden.html
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3.5 Nuläge fokusområde Hushållning av naturresurser
3.5.1 Miljöaspekt Hushållning med naturresurser

Miljöaspekten har i denna MKB avgränsats till ianspråktagande av eller påverkan på riksintressen enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken, eller naturreservat.
Gotland har många riksintressen som omfattar bland annat mark- och vattenområden och
fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden,
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet. Dessa intressen ska generellt sett prioriteras
framför andra intressen i den fysiska planeringen och ska så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som påtagligt skadar dem. Vidare finns 111 naturreservat på Gotland, enligt översiktsplanen.
Delaspekterna Material, massor, energi och råvaror samt ekosystemtjänster och grön infrastruktur tas inte upp i MKB för länstransportplanen, i enlighet med den avgränsning som
gjorts av MKB:n.
3.6. Nollalternativets påverkan på miljön

I detta kapitel beskrivs den väntade utvecklingen av transporternas påverkan i nollalternativet. Nollalternativet baseras på de beslut och den politik som idag är kända. En bedömning
görs också av vilken betydelse som prognoser för befolkningsutveckling, transportarbete,
energiförbrukning och alternativa drivmedel kan komma att få.
3.6.1. Befolkningsprognos

Enligt Region Gotlands befolkningsprognos förväntas folkmängden öka med cirka 6 procent under perioden 2021–2030. Alla åldersgrupper prognosticeras att fortsätta öka i antal,
men som andel av befolkningen ökar bara de äldsta, 80 år och äldre, och de unga vuxna,
16–24 år. Sammantaget innebär detta att andelen personer i yrkesaktiv ålder minskar och
att försörjningsbördan på Gotland ökar.
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Demografins påverkan på transporterna

Fler äldre och fler unga ställer nya krav på transportsystemet. Framförallt när andelen äldre
av länets befolkning ökar blir frågan om äldres resande särskilt intressant. Framtidens äldre
kommer att ha körkort och köra bil vid en högre ålder. De kommer förmodligen också totalt sett att vara mera mobila och resa mer än dagens äldre, inte minst vad gäller fritidsresor.
Genom att de som kör mest, i åldern 20-64 år beräknas minska i antal, uppväger det troligtvis i någon mån fler och mer mobila äldre och därför kommer troligtvis inte de demografiska förändringarna att sammantaget innebära någon större förändring av det totala antalet bilresor. Bilberoendet kommer fortsatt att vara stort.
3.6.2. Prognoser för trafik och energiutveckling

Trafikverket tar årligen fram basprognoser för person- och godstrafiken, med modellberäknade prognosscenarier för 2040 och 2060. Basprognoserna bygger på beslutade förutsättningar, styrmedel och planer för infrastrukturen, däribland den Nationella planen (som innehåller mycket få åtgärder för Gotlands del). Enbart beslutade styrmedel i form av skatter,
avgifter med flera ingår i prognosförutsättningarna. Basprognosen innebär för Gotlands del
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en liten ökning av personbilstrafiken (9 %), men en svag minskning av lastbilstrafiken
(-6 %), 2014-2040.16
Gällande den tekniska utvecklingen är det utan tvekan graden av förnybara drivmedel i fordonsflottan som har störst betydelse för transporternas miljöpåverkan. Andelen biodrivmedel i transportsektorn i Sverige uppgick 2015 till 13,1 TWh, vilket utgör cirka 15 procent av
all energianvändning. År 2008 var motsvarande andel endast 5 procent. De senaste åren har
andelen förnybar energi gradvis ökat, delvis på grund av en ökad låginblandning av HVO i
fossila drivmedel. Den procentuella ökningen är en följd av ökad biodrivmedelsproduktion
snarare än minskad energianvändning.17
Prognoserna för drivmedelsutvecklingen är osäkra och är till stor del beroende av ekonomiska styrmedel. Det finns en viss gräns för hur stor energiförbrukning som kan ske med
el, vätgas och biodrivmedel, varför andelen förnybara drivmedel i transportsektorn också är
beroende av hur mycket trafikarbetet ökar. Enligt utredning Fossilfrihet på väg (FFF), som
kom 2013, uppskattades potentialen för eldrift till 9-20 procent av transportarbetet för personbilar och lätta lastbilar till år 2030 och till 35-60 procent år 2050. Dessa andelar bygger
dock på att trafikutvecklingen begränsas och på ett mer transportsnålt samhälle.18
3.7. Slutsatser – Miljöns utveckling med nollalternativet

Miljöns utveckling med nollalternativet innebär en utveckling med dagens fattade beslut
och gällande prognoser. Länstransportplanen för 2018-2029 förutsätts gälla.
3.7.1. Fokusområde Klimat, miljöaspekt Klimatpåverkan
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Koldioxidutsläppen från transporterna på Gotland kommer sannolikt att minska. Detta
mot bakgrund av att trafikutvecklingen bedöms bli låg och att fordonsflottan väntas drivas
med en högre andel förnybara drivmedel. I kommunens översiktsplan är en utbyggnadsstrategi att ny bebyggelse ska ske mer samlat. Kan detta slå igenom i den praktiska hanteringen av enskilda bygglov innebär det kanske på lång sikt litet bidrag till möjlighet att
minska utsläppen av växthusgaser från transporter. Samtidigt innebär gällande beslut att
trafiken inte minskar i den omfattning som krävs för att bidra till det nationella utsläppsmålet för transportsektorn till 2030.
Projektet ”Hållbara transporter på Gotland” pågick under åren 2018-2021. Projektet var
EU-finansierat projekt och syftade till att hjälpa gotländska transportföretag att ställa om
genom att bli mer energieffektiva och minska sina klimatavtryck. Syftet med satsningen var
även att bidra till uppfyllandet av Sveriges 2030-mål, att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent. Fokus låg på vägtransporter och arbetsmaskiner inom anläggning/entreprenad och industri.

16

Trafikverket, Prognos för persontrafiken 2040 – Trafikverkets Basprognoser 2016-04-01. Publikations-nummer: 2016:059.
Energimyndigheten, Transportsektorns energianvändning under 2015. ES 2016:03
18
Trafikverket (2016) Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser-med fokus på transportinfrastrukturen, 2016:043
17
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3.7.2. Fokusområde Landskap, miljöaspekterna Landskap och Naturmiljö

Påverkan på landskap orsakad av transportinfrastrukturen bedöms bli mycket liten, eftersom de infrastrukturprojekt som är aktuella på Gotland innebär relativt små förändringar, som dessutom sker i anslutning till befintlig infrastruktur. Därmed tillkommer
mycket få nya barriärer.
3.7.3. Fokusområde Hälsa och livskvalitet, miljöaspekterna Hälsa, Befolkning och Luft

I den fördjupade översiktsplanen för Visby föreslås förändringar, som kommer att ändra
trafikströmmarna i Visby. Detta är bland annat föranlett av den planerade utbyggnaden av
Visborg. Förtätning tillsammans med ökad trafik bedöms öka de totala bulleremissionerna
från transportsektorn utan plan för bulleråtgärder. Förtätning bidrar inte bara till bulleremissioner utan även till att antalet störda människor ökar, genom att de blir fler. Elfordon
är tystare än fordon som drivs med fossila drivmedel, men effekten blir stor först när en
betydande del av fordonsflottan är utbytt.
Påverkan på luftkvaliteten är osäker och beroende av trafiksituationen i de större tätorterna,
framförallt i Visby där det idag finns en problematik kring utsläpp av partiklar. Sannolikt
kommer en förbättring av motorer och drivmedel, både inom sjöfarten och vägtrafiken, att
på sikt leda till minskade utsläpp. Det är dock osäkert hur snabbt som denna utveckling
kommer att gå.
3.7.4 Fokusområde Hushållning av naturresurser

Miljöaspekt Hushållning med naturresurser
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Den delaspekt som hanteras i denna MKB avser ianspråktagande av eller påverkan på riksintressen enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken, eller naturreservat. Miljöns utveckling i dessa
högt värderade områden kan påverkas av bebyggelseutveckling, infrastrukturutveckling
med mera. Detta beaktas dock alltid i planerings- och tillståndsprocesser enligt plan- och
bygglagen, miljöbalken, väglagen med mera.
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4. Beskrivning av planens miljöpåverkan
Länstransportplanens inriktning och innehåll beskrivs i avsnitt 1.4 Sammanfattning av planförslaget. Här i kapitel 4 görs en konsekvensbedömning för vardera av länstransportplanens tre
åtgärdsområden Trafiksäkerhet och kollektivtrafik, Cykelutveckling samt Statlig medfinansiering.
Därefter görs en samlad bedömning där positiv eller negativ betydande miljöpåverkan bedömts i förhållande till nollalternativet, uppdelat på de fyra fokusområdena Klimat, Landskap, Hälsa och livskvalitet samt Hushållning av naturresurser.
4.1. Miljöpåverkan per åtgärdsområde
4.1.1. Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

Gotland har bland det högsta antalet dödade i vägtrafikolyckor per invånare i landet. Inom
detta åtgärdsområde betonar länstransportplanen vikten av att minska antalet omkomna
och allvarligt skadade på det statliga vägnätet. Främst handlar det om att förbättra sidoområden samt att anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhetsnivå, men även
om att åtgärda korsningar. Vidare anger länstransportplanen att åtgärder för en säkrare infrastruktur för fotgängare och cyklister behövs. Vägar med högre fordonsflöden och hastighetsgräns över 40 km/h där det finns ett större antal gående och cyklister med behov att
färdas längs och tvärs behöver prioriteras. På det statliga vägnätet handlar det om åtgärder
för säkra gång- och cykelpassager, separering och anpassning av hastighetsgränser, med fokus på tätorter och andra stråk med många fotgängare och cyklister, samt separering mellan
gång- och cykeltrafik på stråk med höga gång- och cykelflöden. Länstransportplanen anger
också att drift och underhåll av gång- och cykelvägar bör hålla en hög och god standard
året runt, med skärpta krav och insatstider.
Länstransportsplanen anger även att tillgänglighetsanpassning av hållplatser kan finansieras
inom detta åtgärdsområde. Prioritering sker där bristerna och behoven är som störst.
Bedömning
De åtgärder som länstransportplanen lyfter bedöms bidra till ökad trafiksäkerhet för såväl
gång- och cykeltrafikanter som motorfordon. Tillgänglighetsanpassning av hållplatser ger
ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning samt äldre.
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Skillnaden mot nollalternativet (det vill säga gällande länstransportplan) är liten eftersom
både den gällande och den nya länstransportplanen har en stark inriktning på trafiksäkerhet. De konkreta åtgärderna i form av namngivna objekt har dock kommit längre i den nya
planen.
4.1.2. Cykelutveckling

Åtgärderna inom åtgärdsområdet handlar om planering, optimering av trafiksäkerhet och
tillgänglighet och om begränsade ombyggnader. Planen anger att det fortsatt finns brister i
cykelnätet både på det kommunala och statliga vägnätet. Planen anger även att cykelturismen är viktig och att det finns brister vad gäller detta. Vidare lyfts brister beträffande
säkra övergångar för cykeltrafik, smala vägrenar samt säkra skolvägar.
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Ett arbete med att ta fram en strategisk cykelplan för hela Gotland kommer att påbörjas
under 2021-2022. Likaså inleds ett utredningsarbete för att förbättra transportinfrastrukturen på Fårö där förutsättningarna för cykel ska utredas. Parallellt behövs utredningar för
åtgärder som kan genomföras på kortare sikt.
Bedömning
De namngivna objekten i länstransportplanen ökar trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter i Visby. Den nya strategiska cykelplanen bedöms kunna leda till nya eller förbättrade cykelvägar, ökad trafiksäkerhet samt förbättrad framkomlighet för cyklister.
Länstransportplanen kan på detta sätt bidra till att fler boende och turister väljer att cykla.
Detta minskar trafikarbetet med bil. Hälsan påverkas positivt genom ökad fysisk aktivitet.
Skillnaden mot nollalternativet (det vill säga gällande länstransportplan) är liten eftersom
både den gällande och den nya länstransportplanen har en inriktning på att förbättra för
gång- och cykeltrafikanter.
4.1.3. Statlig medfinansiering

Åtgärdsområdet statlig medfinansiering innefattar åtgärder för trafiksäkerhet, cykel och
stads- och tätortsutveckling. Region Gotland ser ett behov av att söka medfinansiering för
trafiksäkerhetsåtgärder generellt och i anslutning till öns skolor.
Bedömning
Åtgärderna ger positiva effekter för tillgänglighet, säkerhet och hälsa utifrån olika gruppers
behov samt har positiva effekter för miljön.
4.2. Samlad konsekvensbedömning

I detta avsnitt görs en samlad konsekvensbedömning av planförslaget, dels för de tre fokusområdena Klimat, Landskap samt Hälsa och livskvalitet, dels avseende de mål som följs upp i
miljöbedömningen. Konsekvensbedömningen avser effekter i förhållande till nollalternativet.
4.2.1. Fokusområde Klimat

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Åtgärderna inom åtgärdsområdet Cykelutveckling handlar om planering, optimering av trafiksäkerhet och tillgänglighet samt om begränsade ombyggnader. De två namngivna objekten
avser förbättringar för samtliga trafikantgrupper, alltså även gång- och cykel.
Samtliga cyklingsfrämjande åtgärder bedöms som positiva ur klimatsynpunkt. Åtgärderna
förväntas göra det mer attraktivt att gå och cykla och på så sätt bidra till en viss överflyttning från motoriserade fordon. De åtgärder som avser ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för biltrafik bedöms dock kunna medföra en viss negativ klimatpåverkan, då de kan
medföra att det blir enklare och mer lättillgängligt att färdas med bil. Även de medel som
satsas på statlig medfinansiering har en positiv påverkan på klimat eftersom dessa i stor utsträckning handlar om gång- och cykelåtgärder.
Planförslaget bedöms ha en relativt liten påverkan vad gäller fokusområdet Klimat. Koldioxidutsläppen från transporterna på Gotland bedöms kunna minska något tack vare planens
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satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik. Planens åtgärder är dock relativt små i omfattningen jämfört med de effekter som oavsett planen skapas av ökad andel förnybara drivmedel i fordonsflottan. Skillnaden mot nollalternativet är liten.
4.2.3. Fokusområde Landskap

Länstransportplanen bedöms få en mycket liten påverkan på landskapet och naturmiljön.
Skillnaden mot nollalternativet är att det finns något fler namngivna åtgärder som innebär
att genomföra ändringar på det redan befintliga vägnätet, men dessa genomförs i anslutning
till befintlig infrastruktur där landskap och natur redan är påverkade. Det gäller även de åtgärdsområden som anges i länstrasportplanen, där inga särskilda platser för åtgärderna pekas ut. Dessa mindre åtgärder kan handla om till exempel förbättringar av busshållplatser
eller av cykelstråk. Det finns vanligtvis möjlighet att ta hänsyn till landskap och natur i fortsatt planering, då den typen av åtgärder projekteras.
Dock innebär ett av de namngivna objekten, Visborg cirkulationsplats, en risk att skyddsklassade träd påverkas samt ligger nära naturreservatet Södra hällarna.19 Naturreservatet bedöms inte påverkas, men de skyddsvärda träden behöver beaktas.
Både länstransportplanen och nollalternativet bedöms ha mycket liten effekt inom fokusområdet Landskap. Huruvida den är positiv eller negativ beror på utformningen av de infrastrukturåtgärder som vidtas.
4.2.2. Fokusområde Hälsa och livskvalitet

Planförslaget bedöms som positivt vad gäller fokusområdet Hälsa och livskvalitet.
Åtgärdsområdena Trafiksäkerhet och kollektivtrafik samt Cykelutveckling handlar om åtgärder
för en säkrare infrastruktur för fotgängare och cyklister vilket behövs för att minska antalet
allvarligt skadade. På det statliga vägnätet nämns åtgärder för säkra gång- och cykelpassager, separering och anpassning av hastighetsgränser samt separering mellan gång- och cykeltrafik. Planen innehåller även åtgärder på bland annat korsningar i syfte att förbättra trafiksäkerheten för fordonstrafikanter. Allt detta minskar riskerna för att skadas eller dödas i
trafiken.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Samtliga cyklingsfrämjande åtgärder inom åtgärdsområdet Cykelutveckling bedöms ge en positiv påverkan på hälsa på grund av ökad fysisk aktivitet. Merparten av åtgärderna ökar tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning till transportinfrastrukturen samt ökar tillgängligheten med gång och cykel.
Påverkan av buller är i många fall svårbedömd. Det är svårt att veta exakta vilka åtgärder
som kommer att föreslås och i vilken mån dessa leder till ökade hastigheter eller mer trafik,
eller om fokus för åtgärderna kommer att ligga på trafiksäkerhet. Effekten beror också av
vilka bullerdämpande åtgärder som eventuellt genomförs i samband med projekten.
Länstransportplanen bedöms ha liten eller ingen påverkan på luftkvaliteten.

19

Källa: Samlad effektbedömning Visborg, cirkulationsplats. 2021-06-16. Trafikverket.

25 (35)

Region Gotland

Miljökonsekvensbeskrivning. Länsplan för regional
transportinfrastrukturplan för Gotland 2022 - 2033

Länstransportplanen bedöms sammantaget ha något större positiv effekt inom fokusområdet Hälsa och livskvalitet i jämförelse med nollalternativet.
4.2.4 Fokusområde Hushållning av naturresurser

Det namngivna projektet Klintehamn korsningsåtgärd angränsar till riksintresse för naturvård
”Kovik-Vivesholm-Varvsholm”. Då projektet avser åtgärder på befintlig väg genom att anlägga en cirkulationsplats i befintlig fyrvägskorsning bedöms inte planförslaget ha någon
negativ påverkan vare sig vad gäller riksintresset eller fokusområdet Hushållning av naturresurser.
Det namngivna projektet Visborg cirkulationsplats ligger nära naturreservat ”Södra hällarna”.
Då projektet endast ligger nära naturreservatet och innefattar ombyggnad av befintlig fyrvägskorsning till cirkulationsplats med en separat gång- och cykelpassage i plan så bedöms
inte planförslaget ha någon negativ påverkan på naturreservatet eller vad gäller fokusområdet Hushållning av naturresurser.
4.2.5. Påverkan på miljökvalitetsmål

Miljöbedömningen av länsplanen har avgränsats till att beskriva hur ett genomförande av
planen påverkar de fyra miljökvalitetsmål som bedöms beröras av ett genomförande av planens förslag, se Tabell 2. I bilaga 1 redovisas hur avgränsningen är gjord samt vilka av miljöbedömningens olika miljöaspekter som berör respektive mål.
Tabell 2. Nationella miljökvalitetsmål, bedömning av måluppfyllelse.
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Bedömning av måluppfyllelse samt motiv till avgränsning
Planen bedöms ha en liten positiv påverkan på måluppfyllelsen. Transporter står för en betydande
del av utsläppen av växthusgaser både nationellt och regionalt. De åtgärder som föreslås i länsplanen bedöms ge en viss förbättring i form av minskade utsläpp av koldioxid.
Planen bedöms ha en liten positiv påverkan på måluppfyllelsen. Förbättringar i kollektivtrafik och
gång- och cykelstråk möjliggör för fler personer att avstå bilanvändning.
Planen bedöms bidra till måluppfyllelse, genom inriktningen på ökad trafiksäkerhet, ökad fysisk aktivitet genom gång- och cykelfrämjande åtgärder samt ökad tillgänglighet till transportsystemet.
Planen bedöms ha en liten negativ påverkan på måluppfyllelsen. De i planen föreslagna åtgärderna
medför markintrång, men påverkan på naturmiljön bedöms som mycket liten eftersom åtgärderna
vidtas i anslutning till befintliga vägar.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

4.2.6. Påverkan på transportpolitiska mål

Länstransportplanen bedöms medverka till uppfyllelse av de transportpolitiska målen,
främst genom att ligga i linje med funktionsmålet och hänsynsmålet. Funktionsmålet handlar om att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge
alla en grundläggande tillgänglighet och vara jämställt. Länstransportplanens fokus på trafiksäkerhet, tillgänglighet och ökad andel gång- och cykeltrafik strävar åt det hållet.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Även här ligger såväl länstransportplanens åtgärdsområden som de namngivna åtgärderna i linje med målet.
Påverkan på riksdagens klimatmål för transportsektorn (som är ett etappmål kopplat till
hänsynsmålet) är mer svårbedömd eftersom länstrasportplanen innehåller relativt små åtgärder.
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5. Uppföljning av planens miljöpåverkan
Finns det risk för betydande miljöpåverkan ska detta följas upp och övervakas. MKB:n har
översiktligt bedömt att sådan betydande påverkan inte uppkommer som resultat av föreslagna åtgärder, eller i vissa fall att åtgärdens konsekvenser är osäkra.
Uppföljning av enskilda åtgärder kommer även att aktualiseras i samband med miljöbedömningar på detaljerad nivå, i samband med fortsatt planering och projektering av enskilda objekt/åtgärder, exempelvis i åtgärdsvalsstudier, vägplaner, detaljplaner och tillståndsärenden. Det är emellertid av intresse att mer systematiskt följa upp förändringar som kan
kopplas till genomförda åtgärder.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Hur planens åtgärder och förändringar utanför planen inverkar på utsläppen av växthusgaser följs upp på nationell nivå. För övriga miljökvalitetsmål sker uppföljning på länsnivå.
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BILAGA 1 Avgränsning av mål och aspekter
Bedömningsgrunderna - miljöaspekter, delaspekter och preciseringar- är hämtade ur Trafikverkets rapport 2021:119 Samrådsunderlag avgränsningssamråd– strategisk miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan.
Fokusområde

Miljöaspekt/
delaspekter

Miljökvalitetsmål

Preciseringar av miljöaspekten i Trafikverkets bedömningsgrunder

Hanteras
i MKB

Motiv till avgränsning

KLIMAT

Klimatpåverkan
- Trafikens klimatpåverkan
- Planering för ett
transporteffektivt
samhälle
- Infrastrukturhållningens klimatpåverkan

Begränsad klimatpåverkan,
God bebyggd
miljö

Koldioxidutsläpp från den förändrade
trafik som uppstår genom investering i
olika transportsätt.

Ja

Vägtransporterna står för en betydande
del av utsläppen av växthusgaser.

Förändrat transportarbete på grund av
länstransportplanen.
I vilken mån planen bidrar till elektrifiering av transportsystemet.
Hur åtgärderna passar in i ett transporteffektivt samhälle.
Klimatpåverkan från byggande, drift
och underhåll av väg- och järnvägsinfrastruktur.
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Fokusområde

Miljöaspekt/
delaspekter

Miljökvalitetsmål

Preciseringar av miljöaspekten i Trafikverkets bedömningsgrunder

Hanteras
i MKB

Motiv till avgränsning

LANDSKAP

LANDSKAP

God bebyggd
miljö
Ett rikt växtoch djurliv

Landskapets skala, struktur och visuella
karaktär.
Infrastrukturens barriäreffekter och
mortalitet (säkra passager för djur).

Ja

Länstransportplanens åtgärder skulle kunna
inverka på landskapsbilden.
Infrastrukturutbyggnad innebär ofta ett intrång och fragmentering av landskapet genom att ny mark tas i anspråk. Vägkanterna
på Gotland har ett rikt växtliv och sköts
med en sådan inriktning.

NATURMILJÖ

Ja

Artrika infrastrukturmiljöer (konnektivitet, livsmiljöer: sköta, utveckla och tillföra).

Gotland har också många rödlistade växtoch djurarter och svampar. Detta måste beaktas vid förslag om nyanläggningar redan
på en strategisk nivå och påverkas även av
smärre utbyggnader, exempelvis cykelvägar.

Intrång och störning (motverka, kompensera).
Invasiva arter (begränsa och bekämpa).

De åtgärder som ingår i länstransportplanen bedöms innebära åtgärder på eller i anslutning till befintlig infrastruktur och bedöms därmed inte berörda miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker eller Levande skogar i nämnvärd omfattning.
KULTURMILJÖ

Ej relevant,
aspekten har avgränsats bort.

Ej relevant, denna miljöaspekt har avgränsats
bort.
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De åtgärder som ingår i länstransportplanen bedöms innebära åtgärder på eller i anslutning till befintlig infrastruktur och bedöms därmed inte påverka kulturmiljöer i
sådan omfattning att aspekten kan anses
som betydande.
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Fokusområde

Miljöaspekt/
delaspekter

Miljökvalitetsmål

Preciseringar av miljöaspekten i Trafikverkets bedömningsgrunder

HÄLSA OCH
LIVSKVALITET

HÄLSA
- Buller och
vibrationer
- Trafiksäkerhet
- Fysisk aktivitet

God bebyggd
miljö

Emissioner av trafikbuller från väg- och Ja
järnvägstrafik samt exponering av trafikbuller och vibrationer från väg- och
järnvägstrafik.

BEFOLKNING

Hanteras
i MKB

Risker för trafikolyckor i väg- och järnvägssystemet, risk för singelolyckor till
följ av ökad cykling, risk för olyckor
bland gående samt risk för suicid.

God bebyggd
miljö

Möjligheterna att få motion både genom cykling och gång och genom att
använda kollektivtrafik (som genererar
cykel- och gångtrafik).
Möjligheter för barn att säkert förflytta
sig på egen hand.

Ja

Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning.
Tillgänglighet i relation till socioekonomisk status.
Jämställdhet mellan kvinnor och män.
Skillnader i tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar och
behov.
Möjlighet att resa med cykel och till
fots samt möjlighet att resa med kollektivtrafik.
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Motiv till avgränsning

Åtgärderna i länstransportplanen påverkar
trafiken i tätorter, där den största påverkan
från höga ekvivalentnivåer finns.
Trafikolyckor är en bidragande orsak till
spridning av miljö- och hälsofarliga kemikalier i mark och vatten. Åtgärderna i länstransportplanen syftar i flera fall till att förbättra
trafiksäkerheten, såväl för biltrafikanter som
för oskyddade trafikanter.
Tillgängligheten med gång, cykel och kollektivtrafik har betydelse för den fysiska aktiviteten i transportsystemet.
Åtgärder på vägar, cykelvägar och kollektivtrafik påverkar tillgängligheten till olika
transportslag och kan därmed även påverka
på vilket sätt befolkningen väljer att transportera sig.
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Fokusområde

Miljöaspekt/
delaspekter

Miljökvalitetsmål

Preciseringar av miljöaspekten i Trafikverkets bedömningsgrunder

Hanteras
i MKB

Motiv till avgränsning

HÄLSA OCH
LIVSKVALITET

LUFT

Frisk luft

Transportsektorns emissioner av luftföroreningar (kväveoxid och partiklar).

Ja

Transporterna står för en hög andel av
de svenska utsläppen till luft.

Halter av luftföroreningar i utomhusluft
(kvävedioxid och partiklar PM10).
Exponeringsbedömning (för människor) av luftföroreningar.

HUSHÅLLNING AV
NATURRESURSER

HUSHÅLLNING
MED NATURRESURSER

Ett rikt växtoch djurliv,
God bebyggd
miljö

Ianspråktagande av eller påverkan på
områden utpekade med stöd av 7 kap.
miljöbalken eller riksintressen enligt 3
eller 4 kap. miljöbalken.

HUSHÅLLNING
MED NATURRESURSER

Ej relevant,
dessa preciseringar har avgränsats bort.

Material, massor, energi och råvaror, vil- Nej
ket preciseras till resursanvändning och
resurseffektivitet.
Ekosystemtjänster och grön infrastruktur, vilket innebär påverkan på grön infrastruktur och naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster.
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Ja

Åtgärder som ingår i länsplanen kan påverka trafiken samt val av färdmedel och
därmed påverka halterna av NOx och partiklar i tätort. Påverkan på de totala emissionerna i transportsystemet är små. Eftersom det är i tätort som det finns en problematik är det relevant att avgränsa till påverkan i tätort.
Infrastrukturutbyggnad innebär oftast att
ny mark tas i anspråk. De åtgärder som ingår i länstransportplanen vidtas i närheten
av befintlig infrastruktur men berör i vissa
fall sådana områden som avses i preciseringen av miljöaspekten. MKB:n har avgränsats till påverkan på riksintressen och
naturreservat.
Det som dessa preciseringar tar upp hanteras främst genom att i senare planeringsskeden bedöma specifika objekts påverkan.

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Miljökonsekvensbeskrivning. Länsplan för regional
transportinfrastrukturplan för Gotland 2022 - 2033

Fokusområde

Miljöaspekt/
delaspekter

Miljökvalitetsmål

Preciseringar av miljöaspekten i Trafikverkets bedömningsgrunder

Hanteras
i MKB

HUSHÅLLNING AV
NATURRESURSER

MARK, VATTEN, JORD

Ej relevant,
Ej relevant, dessa miljöaspekter har avgränsats Nej
aspekten har av- bort.
gränsats bort.

Motiv till avgränsning

Dessa miljöaspekter hanteras främst genom att i senare planeringsskeden bedöma
påverkan av specifika objekt.
Transporter bidrar till utsläpp av försurande ämnen samt gödande ämnen (luftburet kväve). Den nationella vägtrafiken har
dock en marginell påverkan på försurningen av mark och vatten samt på övergödning. Den försurning som sker nu är
främst relaterad till markanvändning och
utsläpp från sjöfart och trafik på kontinenten. Utsläpp av kväve sker främst från
jordbruk och enskilda avlopp.
De åtgärder som ingår i länstransportplanen vidtas i närheten av befintlig infrastruktur och bedöms inte beröra odlingslandskapet beröras i sådan omfattning att
aspekten Mark kan anses som betydande.
Inte heller bedöms hav, sjöar och vattendrag beröras i sådan omfattning att
aspekten Vatten kan anses som betydande.
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BILAGA 2 Miljöpåverkan namngivna åtgärder
Miljöpåverkan för de namngivna åtgärderna bedöms med +, 0 och - för respektive miljöaspekt. Ett + innebär att åtgärden bedöms bidra positivt till miljöaspekten, 0 innebär att åtgärdens totala miljöpåverkan bedöms vara försumbar (varken positiv eller negativ) och - innebär att åtgärden bedöms ha en negativ miljöpåverkan.
Klintehamn korsningsåtgärd

Åtgärd

Målområde
Klimatpåverkan

Landskap
Naturmiljö

0

Hälsa

+

Befolkning

+

Luft

0
0

Hushållning med
naturresurser (Områ-

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Klintehamn korsningsåtgärd
Åtgärdande av trafiksäkerhetsbrister rörande trafikslagen väg
samt gång- och cykel genom att bygga om dagens fyrvägskorsning till en cirkulationsplats med ett inkommande körfält i
varje anslutning. Passage för gående och cyklister utförs över
väg 140, norr om korsningen och över Verkstadsgatan.
Miljöbedömning
MiljöKommentar
påverkan
Skillnaden i utsläpp av CO2-ekvivalenter mellan en
(-)
cirkulationsplats och en fyrvägskorsning bedöms
som försumbar. Åtgärden bidrar dock till ökad
energianvändning vid byggandet.
Ingen påverkan.
0

den utpekade med stöd
av 7 kap. MB och riksintressen enligt 3 eller
4 kap. MB)

Nollalternativet

-

Projektet angränsar till område för riksintresse för
naturvård ”Kovik-Vivesholm-Varvsholm”. Åtgärden bedöms inte påverka riksintresset eller naturmiljön negativt.
Åtgärden bidrar till ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet mellan hamnområdet och Klintehamns
centrum för gående och cyklister, vilket kan bidra
till ökad fysisk aktivitet. Trafiksäkerheten ökar för
samtliga trafikslag, risken för allvarliga olyckor
minskar.
Åtgärden bidrar till ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet mellan hamnområdet och Klintehamns
centrum för gående och cyklister.
Ingen påverkan.
Denna miljöaspekt har avgränsats till riksintressen
enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken samt naturreservat.
Projektet angränsar till riksintresse för naturvård
”Kovik-Vivesholm-Varvsholm” men bedöms inte
påverka riksintressets värden.
Trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående
och cyklister mellan hamnområdet och Klintehamns centrum förblir oförändrade och alltså något sämre med nollalternativet än om länstransportplanens åtgärder genomförs.
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Visborg, cirkulationsplats

Åtgärd

Målområde
Klimatpåverkan

Landskap

Naturmiljö

Hälsa

Befolkning

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Luft

Hushållning med
naturresurser
Nollalternativet

Visborg, cirkulationsplats
Åtgärdande av trafiksäkerhetsbrister rörande trafikslagen väg
samt gång- och cykel genom att bygga om dagens fyrvägskorsning till en cirkulationsplats inklusive anläggande av en planskild passage för gående och cyklister. Syftet är även att förbättra
framkomligheten för fordonstrafik i anslutning till korsningen
Färjeleden/Allégatan samt att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken.
Miljöbedömning
MiljöKommentar
påverkan
Skillnaden i utsläpp av CO2-ekvivalenter mellan en
(-)
cirkulationsplats och en fyrvägskorsning bedöms
som försumbar. Åtgärden bidrar dock till ökad
energianvändning vid byggandet.
Åtgärderna medför markintrång vilket kan bidra
negativt till landskapets karaktär. Påverkan kan
dock ses som relativt liten då området redan är exploaterat.
(-)
Åtgärden innebär en risk att skyddsklassade träd
påverkas.
Projektet ligger nära naturreservat ”Södra hällarna” men bedöms inte påverka naturreservatet.
Åtgärden bedöms bidra till ökad trafiksäkerhet och
+
trygghet i transportsystemet. Förutsättningarna att
gå eller cykla till Visborg förbättras. Genom att
gynna fotgängare och cyklister bedöms åtgärden
bidra positivt till fysisk aktivitet.
Den föreslagna planskilda gång- och cykelpassagen
+
bedöms öka möjligheterna att ta sig med cykel
mellan centrala Visby och Visborg. Tillsammans
med gång- och cykelöverfarten bedöms den även
bidra positivt till barn och ungas mobilitet mellan
målpunkter i Visby och Visborg. Åtgärden bedöms
även gynna äldres och personer med funktionshinders möjligheter att röra sig i transportsystemet.
Åtgärden bedöms inte påverka transportsystemets
0
emissioner. Borttagning av trafiksignal kan leda till
jämnare körmönster, men cirkulationsplatsen tillför ett hinder och eventuella inbromsningar.
Denna miljöaspekt har avgränsats till riksintressen
0
enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken samt naturreservat.
Projektet ligger nära naturreservat ”Södra hällarna”, men bedöms inte påverka naturreservatet.
Trafiksäkerheten och möjligheten att gå och cykla i
transportsystemet förblir oförändrade och alltså
sämre med nollalternativet än om länstransportplanens åtgärder genomförs.
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Ärende RS 2020/1714
27 oktober 2021

Regionstyrelseförvaltningen

Enligt sändlista

Remiss. Länsplan för regional transportinfrastruktur för
Gotlands län 2022–2033
Region Gotland har regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033.
Regionstyrelsen har beslutat att remittera planförslaget. Härmed inbjuds
berörda myndigheter, organisationer och andra intresserade att yttra sig över
och lämna synpunkter på förslaget till länsplan.
Remissmaterialet finns på gotland.se
Remissvar lämnas senast 2022-01-31 till registrator-rs@gotland.se eller RS
registrator, Region Gotland, 621 81 Visby. Märk svaret med diarienummer RS
2020/1714.
Efter remisstiden behandlas planförslaget i regionstyrelsen. Senast 30 april ska
remitterad och sammanställd länsplan lämnas till regeringen. Därefter beslutar
regeringen om definitiva ekonomiska ramar. Slutligen ska planen fastställas i
regionfullmäktige.
Upplysningar lämnas av Lena Johansson, på telefon 0498-269316 eller
mejladress lena.johansson@gotland.se.
Med vänlig hälsning

Peter Lindvall
Regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Sändlista remiss Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2022 – 2033
RS 2020/1714

Air Gotland
BRA flyg
Cykelfrämjandet
Destination Gotland
Energimyndigheten
Företagarna Gotland
Gotlands Botaniska Förening
Gotlands Förenade Besöksnäring
Gotland Grönt Centrum
Gotlands Ornitologiska Förening
Gotlands studentkår Rindi
GUBIS
Hela Sverige ska leva Gotland
LO-distriktet Gotland
LRF Gotland
Länsstyrelsen Gotlands län
Motormännens Riksförbund
Naturskyddsföreningen Gotland
Naturvårdsverket
NTF Gotland
Nynäshamns kommun
Oskarshamns kommun
Pensionärsrådet Region Gotland
Polismyndigheten
Region Kalmar län
Region Stockholm
RF-SISU Gotland
SACO Gotland
SAS
Sjöfartsverket
Svenskt Näringsliv
Sveriges åkeriföretag
TCO Gotland
Tillgänglighetsrådet Region Gotland
Tillväxt Gotland
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Uppsala Universitet Campus Gotland
Visby Airport Swedavia
Östsvenska Handelskammaren

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1950
9 juni 2021

Patrik Pettersson
Anna Derwinger Hallberg

Regionstyrelsen

Uppdrag om att låta utreda överförmyndarverksamheten
Förslag till beslut

•

Ärendet avslutas.

Ärendet

Överförmyndarnämnden hade hemställt om en översyn av frågan om organisering av
dess verksamhet i nämndform eller med en överförmyndare. Sedan utredningen
påbörjats med intervjuer av förtroendevalda och personal, kom betänkandet Gode
män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36). I betänkandet har föreslagits att
överförmyndarnämnd ska bli den obligatoriska organisationsformen från och med
den 1 januari 2027.1
Även om remissbehandling med mera återstår för betänkandet, får det hållas för
troligt att förslaget om nämndform kommer att vinna lagstiftarens gehör. Med
hänsyn härtill är det inte längre ändamålsenligt att nu utreda alternativet med en
överförmyndare. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att det här ärendet
avslutas. Skulle det ändå visa sig att lagstiftaren inte inskränker självstyret beträffande
organisationsform, kan givetvis en ny översyn inledas.
Avslutningsvis kan nämnas att frågan om huruvida små nämnder i syfte att frigöra
resurser för kärnverksamheten skulle kunna befrias från en del moment i regionens
styrning och uppföljning har uppmärksammats och påtalats för berörda.
Beslutsunderlag

Överförmyndarnämndens beslut den 1 december 2020, § 6
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Överförmyndarnämnden

1 Se t.ex. https://www.regeringen.se/499223/contentassets/06374997eb454ef1be68ded6856f5952/gode-man-och-forvaltare-en-oversyn-sou-2021-36.pdf s. 529.
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Överförmyndarnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-12-01

ÖFN § 6

angående uppdrag att utreda
Överförmyndare

ÖFN 2020/105

Överförmyndarnämndens beslut

Överförmyndarnämnden beslutar att ge regionstyrelsen ( genom dess förvaltning) i
uppdrag att utreda huruvida överförmyndarverksamheten fortsättningsvis ska styras
av en nämnd ( som idag) eller om den ska styras av en överförmyndare, antingen
politiskt tillsatt eller en tjänstepersonal
I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en
överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och
gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda
insatser. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av
föräldrabalken.
En kommun kan besluta att det ska finnas en överförmyndarnämnd i stället för en
överförmyndare. Flera kommuner kan också samverka genom att inrätta en
gemensam överförmyndarnämnd. Enligt information från SKR ( statens kommuner
och regioner) har ca 80 kommuner i Sverige i dagsläget en överförmyndare. Sedan 1
januari 2007 har Region Gotland en överförmyndarnämnd. Nämnden består av tre
ledamöter med tre ersättare och väljs av regionfullmäktige.
Överförmyndarnämndens kansli består av fyra handläggare som också har till uppgift
att sköta allt nämndarbete. Kansliet har under flera år lidit av en konstant resursbrist
samt svårigheter att rekrytera ställföreträdare. Detta beror i huvudsak på en stadigt
ökande ärendeinströmning där behovet hos en åldrande befolkning ska tillgodoses
med ett otillräckligt antal ställföreträdare. Samtidigt sker en ökning av ärenden av en
mer komplex natur där framförallt unga människor med psykiatriska diagnoser har
ringa möjligheter att erhålla en kompetent ställföreträdare. Svårigheten att rekrytera
ställföreträdare hänger delvis samman med att det idag krävs alltmer kompetens för
att klara av ställföreträdarskapet men också på att det är allt svårare att få medborgare
att ägna sig åt ideellt arbete. Utifrån dessa förutsättningar har det förhållandevis
omfattande administrativa arbetet som en nämnd kräver blivit en allt större börda för
kansliet.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Överförmyndarnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-12-01

Vidare kan man konstatera att flertalet av de beslut som nämnden har att fatta inte i
egentlig mening rör frågor som är aktuella inom politiken och samhällsdebatten.
Beslut som handlar om att bevilja uttag av medel för viss användning eller beslut om
att vitesförelägga personer som är sena med sina årsräkningar är snarare frågor som
generellt kan hänföras till ordinär myndighetsutövning.
Mot bakgrund av ovanstående finns det därför anledning att åter analysera hur
överförmyndarverksamheten bör vara organiserad.

Skickas till
Regionstyrelsen ( RS)
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1171
27 september 2021

Angelica Andersson Fihn

Regionstyrelsen

Yttrande över revisionsrapport gällande granskning av
uppföljande granskning av ”Framtida kultur- och
fritidsverksamhet 2017”
Förslag till beslut

Regionstyrelseförvaltningens förslag till yttrande lämnas som svar till regionens
revisorer.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att förtydliga uppdrag och ansvar gällande
hantering av studieförbund samt tydliggöra resursbehoven. Uppdraget skall redovisas
till budgetberedningen 2022.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har KPMG fått i
uppdrag att genomföra en uppföljande granskning av ”Framtida kultur-och
fritidsverksamhet 2017”. Syftet med den uppföljande granskningen har varit att följa
upp verkställighet och effekter av regionfullmäktiges beslut 2017-09-25, §117, att
avveckla kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning från 2018-01-01. Målet
med den nya organisationen var att skapa ekonomisk effektivitet och goda
förutsättningar till framtida utveckling.
Den sammanfattande bedömningen av KPMG efter genomförd granskning är att
organisationsförändringen bidragit till ökade besparingar. Det råder delade meningar
avseende huruvida området synliggörs mer nu i den nya organisationen samt
huruvida roll- och ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag till
studieförbunden är tillräckligt tydlig. Inom ärende- och arkiveringsarbetet uppges
organisationsförändringen ha inneburit en negativ effekt.
Regionens revisorer lämnar följande rekommendationer till Regionstyrelsen:


Att tydliggöra och föreslå fullmäktige att fastställa roll- och ansvarsfördelning
avseende utbetalning av bidrag till studieförbund.



Att i samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och
överväga det kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en
omorganisation.
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Att inför kommande mandatperiod utvärdera kultur- och fritidsberedningens
arbete och uppdrag

Region Gotlands revisorer har begärt regionstyrelsens svar på de åtgärder som
föreslås i uppföljande granskning av ”Framtida kultur-och fritidsverksamhet 2017”,
Revisionsrapport Region Gotland (KPMG).
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att uppdrag ges att förtydliga uppdrag och
ansvar gällande studieförbunden till budgetberedningen 2022. Gällande utvärdering
av kultur- och fritisberedningens arbete och uppdrag hänvisas till tidigare beredning
och ärende i frågan RS 2020/860 då en avveckling av dagens kultur- och
fritidsberedning föreslogs. Regionstyrelsens beslutade då att kultur- och
fritidsberedningen behålls som beredning för kultur- och fritidsärenden enligt
instruktionen.
Regionstyrelseförvaltningen vill även komplettera de efterfrågade yttrandena gällande
ekonomi och administration. Förvaltningen vill förtydliga att inga beslut om ändrad
besparingsnivå gällande Kultur och Fritid har gjorts, 15 mnkr var uppdraget över tid
och organisationsförändringen skulle nå 5 mnkr av dessa. Resterade besparing har
tagits i andra former. Gällande administration ser förvaltningen fortsatt behov av
stöd och kommer kartlägga och göra insatser där det behövs.
Ärendebeskrivning

Region Gotlands förtroendevalda revisorer har uppdragit åt KPMG att genomföra
en uppföljande granskning av ”Framtida kultur-och fritidsverksamhet 2017”.
Syftet med den uppföljande granskningen har varit att följa upp verkställighet och
effekter av regionfullmäktiges beslut 2017-09-25, §117, att avveckla kultur- och
fritidsnämnden och dess förvaltning från 2018-01-01.
Målet med den nya organisationen var att skapa ekonomisk effektivitet och goda
förutsättningar till framtida utveckling. Sammantaget gjordes bedömningen att
kultur-, fritids- och biblioteksverksamheten kunde bidra mer och få bättre
förutsättningar genom att tillhöra regionstyrelsen. Beslutet redovisade effekter
avseende ekonomi, organisation, personal och verksamhet.
Den sammanfattande bedömningen av KPMG efter genomförd granskning är att
organisationsförändringen bidragit till ökade besparingar. Personalminskningen
genomfördes enligt plan och budgetkonsekvensen arbetades in i kommande
budgetram tillsammans med ytterligare besparingskrav. De identifierade aktiviteter
som var viktiga för att nå framgång har med något undantag genomförts. Det råder
delade meningar avseende huruvida frågor kopplade till kultur- och
fritidsverksamheten synliggörs mer nu i den nya organisationen, eller inte samt
huruvida roll- och ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag till
studieförbunden är tillräckligt tydlig eller ej. Inom ärende- och arkiveringsarbetet
uppges organisationsförändringen ha inneburit en negativ effekt eftersom
nämndsekreterarnas kunskap inte följde med in i ny förvaltning. Kompetens kring
kultur- och fritids hantering av ärenden, kommunikation och ekonomi uppges också
ha försvunnit.
KPMG:s rekommendationer till Regionstyrelsen är tre:
1. Att tydliggöra och föreslå fullmäktige att fastställa roll- och ansvarsfördelning
avseende utbetalning av bidrag till studieförbund.
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2. Att i samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och
överväga det kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en
omorganisation.
3. Att inför kommande mandatperiod utvärdera kultur- och fritidsberedningens
arbete och uppdrag.
Revisionerna önskar vidare svar senast den 30 oktober 2021 om vilka åtgärder som
kommer att vidtas med anledning av granskningens resultat.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen lämnar yttrande kring rekommendationerna nedan.
Rekommendation 1

Tydliggöra och föreslå fullmäktige att fastställa roll- och ansvarsfördelning avseende
utbetalning av bidrag till studieförbund.
Regionstyrelseförvaltningens yttrande
I september 2017 fastslog Regionfullmäktige (2017-09-25, § 117, ) roll- och
ansvarsfördelning avseende utbetalning till studieförbunden. Ansvaret övergick till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förvaltningen har sedan beslutet fört en
nära dialog med mottagande förvaltning och studieförbunden för att tydliggöra samt
hitta former för utveckling. Beslutet från 2017 uppfattas olika inom förvaltningarna
och en otydlighet återfinns kring vad beslutet innebär. Därför föreslår
Regionstyrelseförvaltningen att ett uppdrag ges till förvaltningen där förtydligande
görs kring uppdrag, ansvar samt vilka resurser som eventuellt krävs. Detta uppdrag
föreslås återrapporteras till budgetberedningen 2022 och behöver göras i samverkan
med Utbildningsförvaltningen som idag är ansvarig för arbetet kring
studieförbunden.
Rekommendation 2

I samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och överväga det
kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en omorganisation.
Regionstyrelseförvaltningen yttrande
Förvaltningen kommer att ta detta i beaktande inför eventuella kommande
omorganisationer.
Rekommendation 3

Inför kommande mandatperiod utvärdera kultur- och fritidsberedningens arbete och
uppdrag.
Regionstyrelseförvaltningens yttrande
Regionstyrelseförvaltningen fick vid Regionstyrelsens arbetsutskott i april 2020 i
uppdrag att göra en översyn av instruktion och arbetsformer för kultur- och
fritidsberedningen (RS 2020/860). En avveckling av dagens kultur- och
fritidsberedning föreslogs samt att ärendeberedningen borde ske inom ramen för
RSAU och REGU. Regionstyrelsens beslutade då att kultur- och fritidsberedningen
behålls som beredning för kultur- och fritidsärenden enligt instruktionen (RS 200617,
§ 180). Regionstyrelseförvaltningen fick då även i uppdrag att arbeta in
ärendehantering och göra en översyn av instruktionen, vilket därefter har skett.
Regionstyrelseförvaltningen hänvisar därmed till genomförd beredning i nämnt
ärende och bedömer att ytterligare hantering i ärendet inte behöver ske.
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Övrigt

Utöver dessa tre områden vill Regionstyrelseförvaltningen kommentera ytterligare två
områden i rapporten: Ekonomi samt ärendehantering och kommunikation.
Ekonomi

Gällande ekonomi står i rapporten att uppdraget ursprungligen var att spara 15 mnkr
under åren 2017–2019 och att den totala direkta besparingen efter tillkommande
tjänster förväntades bli omkring 5 mnkr. KPMG skriver därefter att besparingskravet
om 15 mnkr har förändrats över tid och ändrats till 5 mnkr samt att de har svårt att
följa beslutsvägarna.
Regionstyrelseförvaltningen vill härmed förtydliga att det totala besparingskravet var
15 mnkr enligt nämndsbeslut; att organisationsförändringen förväntades spara 5
mnkr och övriga 10 mnkr skulle ske genom ytterligare besparingar. Besparingskravet
har därmed inte förändrats över tid. Samtliga besparingar, totalt 15 mnkr, har
genomförts. Ytterligare besparingskrav har dessutom ålagts KFA både 2020 och
2021, vilket bland annat har påverkat bemanningen. Fortsatt verksamhetsutveckling
har finansierats genom omprioriteringar inom ram.
Ärendehantering och kommunikation

Gällande ärendehantering och kommunikation vill Regionstyrelseförvaltningen
tydliggöra att organisationsförändringen i rapporten uppges ha inneburit en negativ
effekt på grund av kompetenstapp och kapacitetsbrist. Den förstärkning med 0,5
tjänst för kommunikation som tillkom i omorganisationen tillgodogjorde inte Kulturoch fritidsavdelningens behov fullt ut. Tack vare förtydligande kring 0,5 tjänst
kommunikation med uppdrag att specifikt arbeta och stötta kultur och fritid från och
med juni 2021, har dock nya möjligheter för kommunikationsarbetet uppstått.
Gällande kompetensförlusten kring exempelvis ärendehantering, administration och
arkivering behöver ytterligare kartläggningar och insatser göras, något som
förvaltningen avser göra i löpande verksamhetsutveckling.
Beslutsunderlag

Revisionsskrivelse den 22 september 2021 med bilagd revisionsrapport.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Revisorerna
Förvaltningsledningsgruppen
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Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer genomfört en uppföljande granskning av projektet ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017”. Syftet
med den uppföljande granskningen har varit att följa upp verkställighet och effekter av
regionfullmäktiges beslut 2017-09-25, §117, att avveckla kultur- och fritidsnämnden och
dess förvaltning från 2018-01-01. Granskningen har inte tagit hänsyn till eventuella andra
effekter med anledning av ett annat beslut, eller pågående utredningar inom kultur- och
fritidsverksamheten.
Målet med den nya organisationen var att skapa ekonomisk effektivitet och goda förutsättningar till framtida utveckling. Sammantaget gjordes bedömningen att kultur-, fritidsoch biblioteksverksamheten kunde bidra mer och få bättre förutsättningar genom att tillhöra regionstyrelsen. Beslutet redovisade effekter avseende ekonomi, organisation,
personal och verksamhet.
Granskningen kommer sammanfattningsvis fram till;
Ett av målen för den nya organisationen var att skapa en ekonomisk effektivitet och
ökade besparingar. Utifrån granskat underlag kan vi konstatera att organisationsförändringen bidragit till ökade besparingar, som enligt uppgift främst är ett resultat av minskade personella resurser.
Initialt genomfördes organisationsförändringen enligt plan. Därefter har det enligt regionstyrelseförvaltningen genomförts ett fortsatt utvecklingsarbete. Enligt intervjusvar har en
fördjupad dialog förts över tid mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) och
regionstyrelseförvaltningen, för att förtydliga syftet med förändringen och kring roll- och
ansvarsfördelning.
Personalminskningen genomfördes enligt plan och budgetkonsekvensen arbetades in i
kommande budgetram tillsammans med ytterligare besparingskrav. En uppföljning av
antalet medarbetare visar att bemanningen inom avdelningen Kultur och fritid minskat
ytterligare sedan förändringen genomfördes.
I genomförandeplanen identifierades ett antal aktiviteter som var viktiga för att nå framgång inom verksamheten. Dessa har med något undantag genomförts. Verksamhetsutveckling har skett utifrån ändrade förutsättningar som inte har koppling till den förändrade organisationen.
I samband med granskningen har det vid ett flertal tillfällen uttalats ”att beslutet om Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017 inte var ”rätt” för verksamheten”. Det råder fortfarande delade meningar om vilka effekter och eventuella konsekvenser som kommit av
beslutet. I uppföljningen blir det tydligt att det råder delade meningar avseende huruvida
frågor kopplade till kultur- och fritidsverksamheten synliggörs mer nu i den nya organisationen, eller inte. En del upplever att beslutet bidragit till en positiv effekt för frågor
gällande kultur och fritid och det faktum att dessa frågor fått en mer synlig tillvaro kopplad
till regionstyrelsens övergripande ansvar för verksamheten, medan andra upplever att
kultur- och fritidsfrågor hamnat i skymundan.
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Det är vår bedömning att det råder delade meningar kring huruvida roll- och ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag till studieförbunden är tillräckligt tydligt eller
ej. Vi bedömer att det är viktigt att regionstyrelsen tydliggör förväntningar samt roll- och
ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag till studieförbunden. Detta, tillika
övriga regler för bidrag till föreningar i region, bör föreslås till regionfullmäktige för beslut.
Inom ärende- och arkiveringsarbetet uppges organisationsförändringen ha inneburit en
negativ effekt eftersom nämndsekreterarnas kunskap inte följde med in i nya förvaltning.
Dessutom framgår att mängden ärenden som hanteras på avdelningen överstiger den
förväntade mängden. Enligt uppgift försvann även kompetens kring kultur- och fritids
hantering av ärenden, kommunikation och ekonomi. Det är enligt vår bedömning viktigt
att inför en organisationsförändring i riskanalysen bedöma de administrativa behoven
och överväga det kunskapsstöd som kan komma att vara viktigt vid en flytt av en verksamhet till en annan.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen att:

— tydliggöra och föreslå fullmäktige att fastställa roll- och ansvarsfördelning avseende
utbetalning av bidrag till studieförbund.

— i samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och överväga
det kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en omorganisation.

— inför kommande mandatperiod utvärdera kultur- och fritidsberedningens arbete och
uppdrag
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att:

— i samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och överväga
det kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en omorganisation.
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Bakgrund
I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades omfattande besparingsbehov inom Region Gotland. Med anledning av detta fick ledningskontoret i uppdrag av
regionstyrelsen, att utreda en mer effektiv och samtidigt kostnadsbesparande politikeroch förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten. Den nya organisationen
syftade att så långt som möjligt bevara de värden som fastslagits av Region Gotland.
Utredningen fick namnet ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017”. Uppdraget innebar att pröva möjligheten att samordna verksamheten med andra nämnders åtaganden,
samt pröva alternativa driftsformer.
Uppdraget var ursprungligen att spara 15 mnkr under åren 2017–2019. För vidare detaljer se kap. 3.3 Effekter för ekonomin.
I samband med utredningen gjordes en fördjupad analys avseende områdena ungdomsverksamhet, kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, idrotts- och fritidsverksamhet, bidragsverksamhet samt ärendehantering, kansli och stab.
Genomförandeplan
I samband med den fördjupade analysen av kultur- och fritidsnämndens tidigare verksamheter påbörjades arbetet med en genomförandeplan avseende organisationsförändringen. Planen hade sin grund i:

—
—
—
—
—
—

Utredningen ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”
Samtliga inkomna remissvar
Dialog med samtliga berörda förvaltningar
Dialog med Gotlands idrottsförbund
Dialog med Gotlands kulturinstitutioner
Dialog med fackliga organisationer

Genomförandeplanen presenterades för regionstyrelsen vid sammanträdet den 31 augusti 2017 (RS §185).
Organisationsförändringar
I samband presentation av genomförandeplanen föreslog regionstyrelseförvaltning
även följande organisationsförändring i regionfullmäktige:

— Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska svara för
-

Ungdomsverksamheten
Handläggning av bidrag till studieförbund

— Regionstyrelsen ska svara för
-

Kulturverksamhet
Folk- och länsbiblioteksverksamhet, enligt bibliotekslagen
Fritidsverksamhet
Handläggning av tillstånds- och registreringansökningar enligt lotterilagstiftningen
4
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Region Gotland
Uppföljande granskning av ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017”
2021-06-17

-

Budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer enligt socialtjänstlagen

— Konsumentvägledningsverksamheten ska upphöra
Beslut om att avveckla kultur- och fritidsnämnden och förvaltningen, föreslagen genomförandeplan samt organisationsförändringar fattades i regionfullmäktige den 25 september 2017 (RF §117). Beslutad tidplan för ny organisation att gälla, var 2018-01-01.
Mål för organisationsförändringen
Målet med den nya organisationen var att skapa ekonomisk effektivitet och goda förutsättningar till framtida utveckling. Sammantaget gjordes bedömningen att kultur-, fritidsoch biblioteksverksamheten kunde bidra mer och få bättre förutsättningar genom att tillhöra regionstyrelsen.

2.1

Syfte
Syftet med den uppföljande granskningen är att följa upp verkställighet och effekter av
regionfullmäktiges beslut 2017-09-25, §117, att avveckla kultur- och fritidsnämnden och
dess förvaltning från 2018-01-01. Inom ramen för det övergripande syftet belyses följande:

— Effekter avseende
-

2.2

-

Ekonomi
Organisation

Personal
Verksamhet

Avgränsning
Den uppföljande granskningen redovisar vad som hänt från 2018-01-01, när organisationsförändringen trädde i kraft fram till nuläge, våren 2021. Den omfattar de aktiviteter
och effekter som kommit av regionfullmäktiges beslut i september 2017.
Den uppföljande granskningen omfattar inte andra pågående eller avslutade organisationsförändringar.

2.3

Ansvarig nämnd/styrelse
Den uppföljande granskningen avser regionstyrelsen och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

2.4

Metod
Den uppföljande granskningen genomförs främst genom dokumentstudier, samt intervjuer och avstämningar med berörda tjänstepersoner och förtroendevalda. Granskningen har genomförts av Mats Lundberg, certifierad kommunal yrkesrevisor och Anna
Hammarsten, granskare.
De tjänstepersoner och förtroendevalda som kontaktats och som återkopplat till KPMG
har även givits möjlighet att faktakontrollera den uppföljande granskningen.
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Resultat av den uppföljande granskningen

3.1

Effekter för den politiska styrningen
Iakttagelser
Regionstyrelsen

Uppföljningen visar att den politiska styrningen utarbetades efter det att den organisatoriska inriktningen fastslogs.
Under hösten 2017 beslutade regionstyrelsen om tillsättning av ett politiskt beredningsorgan, kultur- och fritidsberedningen (KFB). Riktlinjer för beredningen utarbetades och
beslutades av styrelsen i februari 2018. I dessa framgår bland annat att beredningen ska
avlasta regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU 1) bereda och initiera kultur- och fritidsärenden inom regionstyrelsens verksamhetsområde. Regionstyrelsen anvisar vilka ärenden som ska beredas av KFB. För ärenden som KFB berett gäller som huvudregel att
samma ärende inte också ska beredas av utskottet. Förslag och mötesanteckningar ska
dokumenteras i regionens diariesystem. Kultur- och fritidsberedningen har inte beslutanderätt.
Regionstyrelsen beslutade att revidera delegationsordningen från och med 1 januari
2018.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Enligt intervjuade har regionfullmäktiges beslut om att lägga ned kultur- och fritidsnämnden inte resulterat i någon förändring avseende gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens politiska styrning. Enligt uppgift resulterade beslutet i en organisationsförändring
(läs mer kap. 3.2. Effekter på organisationen), som inte hade påverkan på den politiska
styrningen i nämnden.
Effekter för den politiska styrningen och nuläge

I uppföljningen framgår att en del intervjuade upplever styrningen avseende kultur- och
fritid som otydlig, i förhållande till övriga beredningsorgan inom regionstyrelsen (REGU 2
och RSAU).
Det har även framkommit att det inte fanns tillgängliga personalresurser, med avseende
på administratörer, vid övergången från tidigare kultur- och fritidsförvaltningen till regionstyrelseförvaltningen, något som över tid uppges ha fått prioriteras om. Vid uppföljningstillfället får exempelvis KFB stöd av nämndsekreteraren i hantering och genomförande
av ärenden.
I uppföljningen blir det tydligt att det råder delade meningar avseende huruvida frågor
kopplade till kultur- och fritidsverksamheten synliggörs mer nu i den nya organisationen,
eller inte. En del upplever att beslutet bidragit till en positiv effekt för frågor gällande kultur
och fritid och det faktum att dessa frågor fått en mer synlig tillvaro kopplad till
1
2

RSAU – Regionstyrelsens arbetsutskott
REGU – Regionala utvecklingsutskottet
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regionstyrelsens övergripande ansvar för verksamheten. Medan andra upplever att kultur- och fritidsfrågor hamnat i skymundan.
Delegationsordningen revideras enligt uppgift löpande och delegationsnivån för ansvarig
chef har anpassats och justerats efter övertagandet av organisationen.

Bedömning
Utifrån den förändrade politiska styrningen kan vi konstatera att det råder delade meningar kring om kultur- och fritidsfrågor fått mer eller mindre synlig närvaro i debatten
och samhället efter regionfullmäktiges beslut om att avveckla tidigare kultur- och fritidsnämnd och dess förvaltning.
Organisationen med en kultur- och fritidsberedning (KFB) utan beslutsrätt upplevs av en
del intervjuade som otydlig i förhållande till övriga beredningsorgan inom regionstyrelsen
(REGU och RSAU). Regionstyrelsens presidium anvisar vilka ärenden som ska beredas
av KFB. I nuvarande beredning är ordföranden, ledamot i regionstyrelsen och två ledamöter, ledamot och ersättare i regionstyrelsen – övriga ledamöter och ersättare, saknar
uppdrag inom regionstyrelsen. Alltså majoriteten av ledamöterna i beredningen saknar
möjlighet till helhetsbild över regionstyrelsens ansvarsområde – risk finns då att de frågor
som kommer till beredningen blir bedömda utifrån enbart området ”kultur och fritid” och
inte sätts in i ett större sammanhang.
En otydlig organisation kring kultur- och fritidsfrågor – KFB i förhållande till RS och RSAU
ger utrymme för ”utspel” i frågor utanför den beslutade organisationen. Frågor som ex.vis
nytt inomhusbad och ny ishall återkommer i media där olika företrädare inom politiken
och förvaltningen uttalar sig. Dessa två exempel finns inte upptagna i regionens flerårsbudget.
Beredningens uppdrag och arbete bör utvärderas – lämpligt inför kommande mandatperiod.

3.2

Effekter för organisationen
Iakttagelser
Övergripande organisationsförändringar

Regionstyrelsen
Från 1 januari 2018 bildades en ny avdelning inom regionstyrelseförvaltningen, avdelning Kultur- och fritid. En avdelningschef tillsattes, som tillika är regionen kultur- och fritidschef.
Enligt tidigare beslutad struktur, ansvarar en avdelning inom regionstyrelseförvaltningen
för att inom sitt område leda, styra och samordna genom att strategiskt planera, initiera
och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd och utbildning, följa upp och analysera utvecklingen, samt i förekommande fall även erbjuda service.
Till avdelningschefens stöd skapades en linjeorganisation med tre enheter ledda av enhetschefer. Enhterna som skapades 2018 var:
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— Fritid, med ansvar för bad, anläggning och föreningsservice
— Almedalsbiblioteket, med ansvar för Almedalsbiblioteket i samarbete med Uppsala
Universitet. Här placerades även ansvaret för taltidningen.

— Bibliotek, med ansvar för övriga bibliotek.
Enheterna syftade till att leda såväl operativ verksamhet, som långsiktig utveckling. Till
det övergripande strategiska arbetet kopplades två strateger med inriktning kultur- och
fritid. Direkt underställda avdelningschefen lades också tjänster av mer utvecklande och
samordnande karaktär. För detaljerad beskrivning av de tjänstepersoner som 2018 var
underställda avdelningschefen se ”Genomförandeplan Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland, 2017”.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ungdomsverksamheten föreslogs överföras till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
(UAF), och där inordnas som en enhet i avdelningen för gymnasie- och vuxenutbildningen inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde. Förändringen
genomfördes 1 januari 2018, men påbörjades i praktiken under hösten 2017 med deltagande planering av detaljorganisation, samt verksamhetsplanering för 2018. Verksamhetsförflyttning i system och budget genomfördes vid årsskiftet 2017/2018.
För att förtydliga bidragsverksamheten föreslogs även att ansvaret för bidrag till studieförbund skulle lyftas in till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Beslutet genomfördes 1 januari 2018.
Effekter av de övergripande organisationsförändringarna och nuläge

Regionstyrelsen
Initialt genomfördes förändringen enligt plan. Därefter har det enligt regionstyrelseförvaltningen genomförts ett fortsatt utvecklingsarbete. Totalt sett har inga tjänsteutrymmen
ökat eller tillförts, utan har omfördelats utifrån behov. Avdelningen har minskat antalet
medarbetare till följd av effektiviseringar, såväl utifrån besparingskrav som löpande effektiviseringar.
Tidigt efter organisationsförändringen sågs att antalet direktrapporterande till avdelningschefen på Kultur och fritidsavdelningen var stort och att uppdraget blev svårt att
genomföra. Detta har över tid förändrats. Inom avdelningen har även följande större förändringar genomförts:

— Inom biblioteksverksamheten har de två enheterna, Almedalsbibliotek och Bibliotek,
sammanslagits till en vid namn Biblioteken på Gotland. Här finns nu enhetschef och
biträdande enhetschef. Brister i implementering vid förändringar av organisation och
uppdrag har iakttagits.

— Inom kulturverksamheten har rollen strateg delats upp. Det administrativa ansvaret
för strategen, gällande kultursamverkansmodellen har sammanslagits med assistenten och därmed skapat en ny roll som verksamhetscontroller. Det strategiska uppdraget i strategirollen har sammanslagit med en ny roll som enhetschef Kultur. Den
nya enheten, Kultur, omfattar samtliga roller inom kultur; kulturutvecklare, kultursamordnare, danskonsulent och medarbetare vid Film Gotland. Dessa roller rapporterade
tidigare direkt till avdelningschefen.
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— Inom fritidsverksamheten har flera roller definierats om och vid vakanser har organisationen setts över, vilket möjliggjort att driftsledarrollerna inom vaktmästeriet har
gjorts om och en tillsättning av verksamhetsledare har skapats.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Avvecklingen av kultur och fritidsförvaltningen innebar bland annat att tjänsten avdelningschef försvann. Avdelningschefen för kultur- och ungdomsavdelningen finansierades med 50% från ungdomsenheten och 50% från kultur. Ungdomsenheten fick med
anledning av detta en minskad ram. Idag är organisationen enligt intervjuade mer slimmad med en chef istället för tidigare två och en halv (två enhetschefer och en avdelningschef).
I den tidigare organisationen tillhandahölls administrativt stöd, som inte flyttades över till
UAF vid omorganisationen. Det har, enligt intervjuade, idag resulterat i en tillsättning av
ett administrativt stöd motsvarande 50%. Detta har gjorts inom nämndens befintliga budgetram.
Bidrag till studieförbund
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) har haft ansvaret för handläggningen
av bidrag till studieförbunden på Gotland sedan kultur- och fritidsnämnden avvecklades.
Det har enligt en del intervjuade funnits en viss otydlighet i ansvaret och innebörden av
handläggningen, vilket resulterat i olika förväntningar på uppdraget. Studieförbundens
kapacitet och kompetens har, enligt en uppfattning, inte fullt ut kommit till sin rätt i den
nya organisationen. Samarbetet med UAF fungerar enligt uppgift likadant oavsett organisationstillhörighet. Utifrån inkomna avstämningar framgår uppfattningen om att uppdraget avseende studieförbunden kan tolkas ur olika perspektiv. Nedan redogörs de två
perspektiven.
1. Att GVN/UAF endast har det kamerala uppdraget, det vill säga ombesörja utbetalningen av bidrag till studieförbund.
2. Att GVN/UAF har såväl det kamerala som det uppföljande uppdraget gentemot studieförbunden utifrån deras bildningsverksamhet. Detta innebär enligt intervjuade ett
parallellt spår till det som avdelningen Kultur och fritid på RSF har, beträffande uppdraget riktat mot studieförbundens kulturverksamhet.
Enligt intervjusvar har en fördjupad dialog förts över tid mellan UAF och regionstyrelseförvaltningen för att förtydliga syftet med förändringen och roll- och ansvarsfördelningen
inom verksamhetsområdet. Samverkan sker dels i dialogmöten med studieförbund, delvis då kultur- och fritidsavdelningen genomför utbetalning av stöden via det system som
finns inom avdelningen.
Ärendehantering, kansli och stab till regionstyrelsen

Kanslistödet
Registrering av ärenden och handlingar föreslogs hanteras av registraturen inom regionstyrelseförvaltningen. Nämndsekreterarstödet föreslogs hanteras av regionstyrelseförvaltningens kansli. Båda funktionerna var hårt belastade och bedömdes inte kunna klara
ytterligare åtaganden i den omfattning som det skulle innebära att ta över hela
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hanteringen rörande kultur- och fritid. I beslutet gjordes en förstärkning med motsvarande 0,75 tjänst.
Stabstödet
Stabstödet omfattade frågor som HR, ekonomi och kommunikation. Även här bedömdes
att det stöd som fanns inom kultur- och fritidsförvaltningen inte kunde erbjudas från regionstyrelseförvaltningens stödfunktioner inom budgetram. Ett omfattande krav på kostnadssänkningar fanns redan på stödfunktionerna inom regionstyrelseförvaltningen.

— Ekonomistödfunktionen inom kultur- och fritidsförvaltningen bedömdes kunna hanteras med viss effektivisering inom ramen för regionstyrelseförvaltningens avdelning
ekonomi, men med fördelat på enheterna ekonomi & upphandling och ekonomiservice. 0,5 tjänst hölls kvar på avdelningen KFA, som assistent för att stötta enhetsoch avdelningschef.

— Avseende HR-stöd hanterades stödet redan innan övertagande av HR-avdelningen
på regionstyrelseförvaltningen. Med övergången till regionstyrelseförvaltningen tillkom även stöd från förvaltningens HR-chef.

— Vid övergången identifierades kommunikationsstödet som prioriterat. Mottagande
förvaltningen behövde fortsätta hantera kommunikationen på ett bra sätt för att inte
tappa kvalitet. Bedömningen gjordes att en förstärkning av kommunikationsresurser
behövdes för att kunna stödja på ett optimalt sätt. Den interna kommunikationen bedömdes kunna hanteras inom budgetramen för befintliga resurser, men den externa
förstärktes med 0,5 tjänst.
Effekter för ärendehantering, kansli och stab till regionstyrelseförvaltningen samt nuläge

En effekt av förändringen uppges i svar vara tappad kompetens, dels långt innan beslutet
om avveckling skedde, dels när flera funktioner avvecklades i och med övergången
2018. Samtliga stödfunktioner avslutades och därmed försvann samtlig kompetens kring
kultur- och fritids hantering gällande ärenden, kommunikation och ekonomi. Stödresurser tillfördes regionstyrelseförvaltningen, men erfarenheten från verksamheten överfördes inte fullt ut vilket enligt uppgift tagit tid att återhämta. Kapaciteten att ta emot all
hantering var inte heller fullt ut uppbyggd vid övertagandet.
En positiv effekt med förändringen är enligt intervjuade emellertid den kompetens och
det mandat som enhetscheferna idag har gällande sin organisation i jämförelse med
tidigare, då tidigare avdelningschefer inom dåvarande kultur- och fritidsförvaltningen
hade mer ekonomisk kontroll. Cheferna har idag fullt ekonomiskt ansvar, personal- och
arbetsmiljöansvar.
Ekonomistöd via förvaltningen uppges ha gett god effekt i att synliggöra och göra ekonomin mer transparent, men också i att införa tydliga rutiner inom avdelningen.
Stödresurs som enligt intervjuade fortsatt ses som bristfällig efter förändringen är kommunikatör där den del som flyttades till förvaltningen inte på fullgott sätt kunnat tillgodogöra behovet av stöd inom kommunikation som avdelningen har. Detta löses nu kortsiktigt (2021) genom tillförsel av resurser där 0,5 tjänster arbetar mot kultur och fritid.
Inom ärende- och arkiveringsarbetet gav förändringen en negativ effekt där nämndsekreterarnas kunskap inte följde med in i förvaltningen och mängden ärenden som
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hanteras på avdelning översteg den enligt rapporten förväntade mängden. Det fanns
enligt uppgift inte heller någon tydlighet gällande nya rutiner inom avdelningen vid övertagandet, vilket gav en otydlighet. Det kvarstår, enligt intervjuade på regionstyrelseförvaltningen, att efter beslut om att införa en kultur- och fritidsberedning utan resursförstärkning, så är bemanning och kompetens en fortsatt utmaning framåt.
Budget- och skuldrådgivning samt konsumentvägledning

Före förändringen utfördes budget- och skuldrådgivning av regionstyrelseförvaltningen
på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen. Sedan 2015 hade uppdraget i tjänsten
också omfattat konsumentvägledning. En genomlysning visade att tiden som åtgått till
konsumentvägledning gjorde att kötiderna till budget- och skuldrådgivningen ökade. I
samband med organisationsförändringen föreslogs att ansvaret för budget- och skuldrådgivning förs över från kultur- och fritidsnämnden till regionstyrelsen samt att ansvaret
lämnades kvar inom avdelningen Kommunikation. Samtidigt föreslogs att ansvaret för
konsumentvägledningen avvecklas och att Region Gotland fortsättningsvis hänvisar
medborgare till den nationella upplysningstjänsten. För att kunna göra detta på ett bra
sätt informerades och utbildades regionupplysningen om förändringen, så att de kunde
lotsa medborgarna rätt.
Effekter för budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning och nuläge

Förändringen genomfördes enligt plan och verksamheten har fortsatt bedrivits inom regionstyrelseförvaltningens kommunikationsavdelning. Ytterligare utvärderingar har gjorts
som visade på en svårighet att balansera uppdrag och resurser. Förvaltningen har över
tid äskat om medel för att kunna förstärka funktionen.
Lotteritillstånd

Myndighetsutövningen i hanteringen av tillstånd enligt Lotterilagen hanterades av kulturoch fritidsförvaltningen. Förslaget i genomförandeplanen var att lotteritillståndsansvaret
flyttades över till regionstyrelseförvaltningen och läggs till uppdraget för ekonomiavdelningen att hantera inom ordinarie ram.
Effekter avseende hanteringen av lotteritillstånd

Ansvar och hantering av lotteritillstånd ligger fortsatt kvar hos kultur- och fritidsavdelningen. Utifrån faktagranskningen framgår att avdelningen tar hjälp av den person som
arbetade med detta i den tidigare förvaltningen, men som idag arbetar på försörjningsavdelningen.

Bedömning
I samband med uppföljningen blir det enligt vår bedömning tydligt att det råder delade
meningar kring huruvida roll- och ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag
till studieförbunden är tillräckligt tydligt eller ej. Det är enligt vår bedömning viktigt att
regionstyrelsen tydliggör förväntningar samt roll- och ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag till studieförbunden.
Inom ärende- och arkiveringsarbetet uppges organisationsförändringen ha inneburit en
negativ effekt eftersom nämndsekreterarnas kunskap inte följde med in i nya
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förvaltningen. Dessutom framgår att mängden ärenden som hanteras på avdelningen
överstiger den förväntade mängden. Enligt uppgift försvann även all kompetens kring
kultur- och fritids hantering av ärenden, kommunikation och ekonomi. Det är enligt vår
bedömning viktigt att inför en organisationsförändring i riskanalysen bedöma de administrativa behoven och överväga det kunskapsstöd som kan komma att vara viktigt vid
en flytt av en verksamhet till en annan.
Utifrån avstämningen framgår att den stödresurs som flyttades till Kultur- och fritid, inte
på ett fullgott sätt, kunnat tillgodogöra behovet av stöd inom kommunikation som avdelningen har. Vår bedömning är att regionstyrelsen kan se över och undersöka om resursstödet inom Kommunikationsavdelningen kan lösas även långsiktigt.

3.3

Effekter för ekonomin
Iakttagelser
Övergripande effekter för ekonomin
Som nämnt ovan var uppdraget att spara 15 mnkr under åren 2017–2019. De ekonomiska besparingar som redogörs i genomförandeplanen och som den organisatoriska
förändringen direkt omfattade redogörs i tabell 1.
Tabell 1
Åtgärd

Besparing

Avveckling av nämnden

613 000 kronor

Avveckling av förvaltningschef

1 200 000 kronor

Avveckling av avdelningschefer

2 630 000 kronor

Avveckling kulturstrateg

612 000 kronor

Avveckling stab- och kanslifunktioner

3 198 000 kronor

SUMMA

8 253 000 kronor

De kostnader som bedömdes att tillkomma redogörs i tabell 2.
Tabell 2
Tillkommande tjänster

Kostnader

Avdelningschef

1 000 000 kronor

Strateger, två stycken

1 350 000 kronor

Stab- och kanslistöd

900 000 kronor
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SUMMA

3 250 000 kronor

Den totala direkta besparingen efter tillkommande tjänster förväntades bli omkring 5
mnkr.
Effekter för ekonomin och nuläge

Den sammanlagda besparingen uppges av intervjuade ha arbetats in i Kultur och fritidsavdelningens budgetram. Vidare uppges att verksamheten anpassades därefter. I samband med faktagranskningen av uppföljningen har KPMG erhållit ytterligare underlag
som tydliggör plan och genomförande av besparingar under aktuell tidsperiod, samt fortsatta besparingar som lagts på verksamheten. Årsredovisningen 2020 visade att avdelningen hade en positiv nettoavvikelse på 4,0 mnkr. Se tabell 3 för detaljer.
Tabell 3
Budget och utfall
per verksamhet
2020, mnkr

Budget,
intäkter

Bokslut,
intäkter

Budget,
kostnader

Bokslut,
kostnader

Budget,
netto

Bokslut,
netto

Nettoavvikelse

Fritid och kultur

50

61

-216

-223

-166

-162

4

Kultur- och fritidsverksamt

0

1

-5

-4

-5

-3

2

Kulturverksamhet

28

32

-70

-74

-42

-42

0

Fenomenalen Sience Center

4

4

-5

-4

-1

0

1

Biblioteksverksamhet

7

13

-34

-40

-27

-27

0

Fritidsverksamhet

7

6

-63

-62

-56

-56

0

Ungdomsverksamhet

1

2

-18

-18

-17

-16

1

Kulturskolan

3

3

-21

-21

-18

-18

0

Bedömning
Ett av målen för den nya organisationen var att skapa en ekonomisk effektivitet och
ökade besparingar. Utifrån granskat underlag kan vi konstatera att organisationsförändringen bidragit till ökade besparingar, som enligt uppgift främst är ett resultat av minskade personella resurser.
Vi noterar att besparingskravet om 15 mnkr har förändrats över tid och ändrats till 5 mnkr.
Det är emellertid enligt vår bedömning svårt att följa beslutsvägarna avseende hur och
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när besparingskravet om 15 mnkr blev 5 mnkr. Vidare bedömer vi målet om ”att skapa
en ekonomisk effektivitet och ökade besparingar” som otydligt. Detta bekräftas även av
en del intervjuade som upplever målformuleringen som otydlig.

3.4

Effekter för personal
Iakttagelser
Som ovan nämnt bedömdes en samordning avseende stödfunktionerna inom regionstyrelseförvaltningen som möjlig, dock inte inom befintlig budget. Organisationsförslaget
som lämnades bedömdes ge en minskning av 4,25 årsanställda, det vill säga minskade
kostnader med omkring fem mnkr.
De medarbetarrelaterade konsekvenser som enligt genomförandeplanen skulle medföras av den föreslagna organisationsförändringen redogörs i Tabell 4 och Tabell 5. Den
sammanlagda minskningen planerades därmed att bli 4,25 årsanställda.
Tabell 4

Tabell 5

Funktioner som upphörde

Omfattning (%)

Funktioner som tillkom

Omfattning (%)

100

Avdelningschef, kultur- och
fritid

100

Förvaltningschef
Avdelningschef, fritid

100

Strateg, inriktning kulturoch fritid

100

Avdelningschef, bibliotek

100
100

Strateg, inriktning kulturoch fritid

100

Avdelningschef, kultur/ungdom

Ekonomistöd

50

Regional kulturstrateg

100
Kanslistöd

75

Ekonomichef

100
Kommunikatörsstöd

50

Kommunikatör

100
SUMMA

4,75 årsanställda

Kvalitetssamordnare

100

SUMMA

9,0 årsanställda

Effekter för personal och nuläge
Regionstyrelsen
Personalminskningen genomfördes enligt plan och budgetkonsekvensen arbetades in i
kommande budgetram tillsammans med ytterligare besparingskrav. En uppföljning av
antalet medarbetare visar att bemanningen inom avdelningen Kultur och fritid minskat
ytterligare sedan förändringen genomfördes.
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Tabell 6
Anställda avdelningen
Kultur- och fritid

Dec 2018

Dec 2019

Dec 2020

Mars 2021

Månadsanställda

88

83

76

76

Tillsvidare

80

76

64

61

Visstid

8

7

12

15

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ungdomsenheten organiserades den 1 januari 2018 under GVN, inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och avdelningen gymnasie/vuxenutbildning. Denna avdelning
leddes då av en avdelningschef. Sedan 1 juli 2020 är avdelningen nedlagd och chefen
för Ungdomsenheten är direkt underställd Utbildningsdirektören.
Den största påverkan på ungdomsenheten är, enligt intervjuade, chefsstrukturen vid bytet av förvaltning. Idag är verksamheten enligt uppgift synliggjord på ett annat sätt än
tidigare. Samarbetet med övriga verksamheter inom förvaltningen har enligt uppgift utvecklas och gynnar Gotlands ungdomsverksamhet.

3.5

Effekter avseende verksamhet
Iakttagelser
Verksamhetsprioritering inom regionstyrelseförvaltningen

I genomförandeplanen identifierades ett antal aktiviteter som var viktiga för att nå framgång. Utöver att arbeta med effektivisering och utveckling lyftes följande aktiviteter för
genomförande:
Kultur

— Genomförande av kulturplanen med bland annat kulturgaranti för barn och unga.
— Medverkan i evenemang för att utveckla Gotland som året-runt-destination. Till exempel magisk vinter/medeltida jul, Gotland Art Week och Gotland Grand National.
Fritid

—
—
—
—

Framtagande av en fritidsplan samt en anläggningsstrategi.
Upprustning av motionsspår i Slite och Hemse.
Tydliggöra framtiden för verksamheten i Fårösund.

Vägval för framtidens badhus.
Bibliotek

— Starta meröppna bibliotek.
— Fortsatt implementering av nytt klassifikationssystem.
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Effekter och nuläge

Enligt intervjuade har fokus varit att effektivisera och utveckla Kultur- och fritid. Verksamhetsmässigt har följande punkter genomförts:

— Ny kulturplan har beslutats av regionfullmäktige. Parallellt har avdelningen deltagit i
framtagande av RUS 3.

— Medverkan för att utveckla Gotland som året-runt-destination pågår löpande i samverkan med regional utveckling och med olika nätverk på Gotland. Avdelningschef
deltar till exempel i styrgruppen kring regionala utvecklingsprojekt så som Bo, verka,
leva samt Outdoorprojekt inom RF Sisu Gotland.

— Efter politisk prioritering arbetade avdelningen fram en anläggningsstrategi. Revidering av fritidspolitiskt program avses att påbörjas under hösten 2021, där anläggningsstrategin i viss mån integreras.

— Motionsspåren i Slite och Hemse har rustats upp.
— Filmverksamheten i Fårösund pågår och regionfullmäktige har antigen en Filmstrategi för att förtydliga uppdraget.

— Fler förstudier har arbetats fram kring utvecklingen av ett badhus i Visby. Uppdrag
finns från regionstyrelsen att återkoppla med detaljer till 2021 års budgetberedning.

— Tre meröppna bibliotek har hittills öppnat.
— Implementering av nytt klassifikationssystem har pausats i förmån kring utveckling
av biblioteksverksamheten och genomförande av det 3-åriga projektet ”Stärkta bibliotek med statlig finansiering”.
Andra aktiviteter har enligt uppgift genomförts gällande utveckling och samverkan inom
kultur- och fritidsavdelningen, utöver ovan, vilket kan ses via såväl förvaltningens som
avdelningens verksamhetsplan. De som återkopplas här är de som identifierades i genomförandeplanen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Enligt intervjuade bedrivs samma verksamhet nu, som det gjorde innan omorganisationen 2018. Verksamhetsutveckling har skett utifrån ändrade förutsättningar som inte
har koppling till den förändrade organisationen. Idag finns enligt uppgift exempelvis ett
tydligare samarbete med samtliga skolformer och andra verksamheter inom UAF.

3

RUS – Regionala Utvecklings Strategi, Vårt Gotland 2040
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Källförteckning
Avstämning har genomförts med
Regionstyrelsens presidium
Ledamöterna i kultur- och fritidsberedningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens presidium
Ordförande i tidigare kultur- och fritidsnämnden
Avdelningschef, Kultur- och fritid
Bitr. avdelningschef, Kultur- och fritid
Utbildningsdirektör, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Chef för ungdomsavdelningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Dåvarande avdelningschef för gymnasie- och vuxenutbildningen
Dokumentation
”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”, 2017
Instruktion för kultur- och fritidsberedning, 2018-02-01 (RS §12)
Genomförandeplan Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland, 2017
Protoll från beslut om omorganisation
Tjänsteskrivelser avseende kultur- och fritidsberedningen, hösten 2017
Statistik från HR
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-09-16

GVN § 69

GVN § 69

Granskningsrapport. Uppföljande granskning
av ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet
2017”

GVN 2021/130
GVN au § 58

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Nämnden inger förvaltningens förslag till yttrade som sitt eget

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har KPMG genomfört en uppföljande
granskning av projektet ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017”. Syftet med
den uppföljande granskningen har varit att följa upp verkställighet och effekter av
regionfullmäktiges beslut 2017-09-25, §117, att avveckla kultur och fritidsnämnden
och dess förvaltning från 2018-01-01
Granskningen kom sammanfattningsvis fram till;










Ett av målen för den nya organisationen var att skapa en ekonomisk effektivitet
och ökade besparingar. Organisationsförändringen har bidragit till ökade
besparingar, som främst är ett resultat av minskade personella resurser. Initialt
genomfördes organisationsförändringen enligt plan.
Därefter har ett fortsatt utvecklingsarbete genomförts. Fördjupad dialog har förts
över tid mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) och
regionstyrelseförvaltningen, för att förtydliga syftet med förändringen och kring
roll- och ansvarsfördelning.
Personalminskningen genomfördes enligt plan och budgetkonsekvensen arbetades
in i kommande budgetram tillsammans med ytterligare besparingskrav. En
uppföljning av antalet medarbetare visar att bemanningen inom avdelningen
Kultur och fritid minskat ytterligare sedan förändringen genomfördes.
I genomförandeplanen identifierades ett antal aktiviteter som var viktiga för att nå
framgång inom verksamheten. Dessa har med något undantag genomförts.
Verksamhetsutveckling har skett utifrån ändrade förutsättningar som inte har
koppling till den förändrade organisationen.
Det råder delade meningar avseende huruvida frågor kopplade till kultur- och
fritidsverksamheten synliggörs mer nu än tidigare samt kring roll- och
ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag till studieförbunden.
De effekter som den förändrade organisationen innebar för olika områden är
utförligt beskriven i rapporten och kan sammanfattas med:
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-09-16

GVN § 69

Forts. GVN § 69








Politiska styrningen – Det råder delade meningar huruvida tydligheten ökat kring
kultur- och fritidsfrågor. Otydligt med en kultur- och fritidsberedning utan
beslutsrätt och helhetsperspektiv.
Organisation – Otydlig roll- och ansvarsfördelning avseende utbetalning av bidrag
till studieförbunden. Administrativ kunskap och kompetens följde inte med till nya
organisationen. Underdimensionerade stödresurser.
Ekonomi - Intentionen var att spara 15mkr under åren 2017-2019. Direkt
besparing blev 5 mkr.
Personal – Intentionen var att minska med 4,25 årsanställda. Bemanningen
minskat ytterligare.
Verksamhet – Flertalet planerade aktiviteter har genomförts.

Rapporten innehåller följande rekommendation till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden:


Att i samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och
överväga det kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en omorganisation.

Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Förvaltningsstrateg Lena Nordström
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M) föreslår att besluta informationen tas emot.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-19
Revisionsrapport. Uppföljande granskning av ”Framtida kultur-och fritidsverksamhet 2017
Skickas till
mats.lundberg@kpmg.se
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande

GVN 2021/130
1 september 2021

Mats Ågren, ordförande
Region Gotlands revisorer
kopia till
Mats.lundgren@kpmg.se

Yttrande angående - Uppföljande granskning av ”Framtida
kultur- och fritidsverksamhet 2017
Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har KPMG genomfört en uppföljande
granskning av projektet ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017”. Syftet med
den uppföljande granskningen har varit att följa upp verkställighet och effekter av
regionfullmäktiges beslut 2017-09-25, §117, att avveckla kultur och fritidsnämnden
och dess förvaltning från 2018-01-01.
Rapporten innehåller följande rekommendation till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden:


Att i samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven
och överväga det kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en
omorganisation.

Revisorerna överlämnar rapporten för beaktande och begär yttrande med
redovisning av åtgärder, senast 2021-09-30.
Yttrande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över
revisionsrapporten med en redovisning av åtgärder.
Rapporten blir en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och föreslagen
rekommendation inom förvaltningens ansvarsområde kommer beaktas vid olika
organisationsförändringar. Utöver ovanstående kommer inga konkreta åtgärder
vidtagas. Förvaltningen inväntar de åtgärder som regionstyrelsen har blivit
rekommenderade att föreslå och att förvaltningarna därefter i samarbete och dialog
finner lösningar framåt för att tydliggöra roll och ansvarsfördelning avseende bidrag
till studieförbunden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Andreas Unger
Ordförande Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Olov Nordvall

Regionstyrelsen

Remiss. Kommuner mot brott SOU 2021:49
Förslag till beslut

• Remissyttrande gällande Kommuner mot brott (SOU 2021:49) överlämnas till
justitiedepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Lagförslaget som Region Gotland har fått möjlighet att yttra sig över har som
grundläggande syfte att väsentligt höja den nationella ambitionsnivån för det
brottsförebyggande arbetet.
Utredningen förslår därför ett utökat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande
arbetet inom kommunens geografiska område. För att möjliggöra detta utökade
ansvar ingår i lagförslaget även ekonomisk förstärkning.
Lagförslaget är utformat som ett grundläggande ramverk i vilket kommunerna har
handlingsfrihet att arbeta utifrån den enskilda lokala problembilden. Ramverket
innebär ett formellt brottsförebyggande ansvar och ett antal grundläggande
byggstenar för arbetet.
Regionstyrelseförvaltningen har sammanställt ett yttrande med ett antal synpunkter
på lagens utformning. I stort rör det sig dock om förtydliganden och sammantaget
innebär lagförslaget ett relativt ringa ingrepp på det kommunala självstyret i
förhållande till medföljande resurstillskott.
Avslutningsvis bedömer Regionstyrelseförvaltningen att lagförslagets syfte och
ambition ligger i linje med de målsättningar som formuleras i Gotlands regionala
utvecklingsstrategi (RUS).
Region Gotlands uttryckta ambitioner i RUS innefattar ett tryggt och inkluderande
samhälle, hållbar tillväxt och attraktionskraft. Resurstillskottet skulle innebära ett
närmande mellan dessa ambitioner och de faktiska förutsättningarna för det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet på Gotland.
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Ärendebeskrivning

Region Gotland har tillställts1 remissen Kommuner mot brott, SOU 2021:49. Det är
ett lagförslag i syfte att väsentligt höja den nationella ambitionsnivån för det
brottsförebyggande arbetet.
Utredningen bakom lagförslaget har utgått från tre uppdrag:
• Beskriva och analysera verksamheter inom kommunerna som kan bidra till
det brottsförebyggande arbetet
• Föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande
arbetet bör utformas och vilka verksamheter som bör omfattas av ett sådant
ansvar samt
• Lämna förslag som bidrar till att kommunerna på ett effektivt sätt kan
fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet.
Utredningens direktiv var att beskriva hur, snarare än om ett lagstadgat uppdrag bör
utformas. Utredningen sammanfattas enligt följande.
Begreppet brottsförebyggande arbete (BF) är brett och inte alltid väldefinierat. Det är
vanligt att arbetet inkluderar både åtgärder för att minska människors benägenhet att
begå brott, social prevention, och åtgärder som påverkar de platser och situationer där
brott kan begås, situationell prevention.
Utredningen, som ingår i regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet, har
kartlagt hur Sveriges kommuner arbetar brottsförebyggande idag. Här ingår en
översikt av de framgångsfaktorer och lärdomar som redan dragits i arbetet.
Utredningen konstaterar kommunerna har en mycket viktig roll i arbetet. De flesta
har redan verksamhet på området i någon form men effektivitet och medborgarnytta
skiljer sig avsevärt över landet. Det är därför viktigt att arbetet ges förutsättningar att
ske effektivt och att resurser satsas kunskapsbaserat för att göra nytta. Utredningen
menar dock att en lagstiftning om kommunernas roll i det brottsförebyggande arbetet
kräver handlingsfrihet att arbeta utifrån den enskilda lokala problembilden.
Utifrån detta är lagförslaget utformat så att kommunerna måste ha ett
brottsförebyggande arbete med ett antal grundläggande byggstenar som medger
denna handlingsfrihet. Dessa byggstenar består i att ta fram en lägesbild som
beskriver vilken brottslighet som finns i kommunen och hur brottsligheten påverkar
samhället. Vidare skall ett arbete bedrivas för att undersöka och analysera orsaken
till de lokala problemen. Utifrån dessa analyser ta fram en åtgärdsplan inriktad på att
minska problematiken. Åtgärdsplanen ska följas upp, minst vartannat år. Dessutom
ska kommunerna samarbeta med polisen i frågor med överlappande
handlingsmöjligheter.
Vad gäller ansvar för att leda arbetet pekar utredningen på behovet av att få till stånd
samarbete mellan verksamheter och aktörer relevanta för den lokala problembilden.
Här föreslås en samverkansplattform för brottsförebyggande frågor där chefer och
andra mandatshållande personer kan samverka, företrädesvis inom ramen för ett
samverkansavtal. Vidare skall det finnas minst en utpekad person i kommunen med
uppgift att arbeta med de brottsförebyggande frågorna och informera kommunens
ledning såväl som medborgarna om arbetet. Här framhålls vikten av att kommunens
ledning är engagerade i arbetet, både avseende organisering, resurstilldelning och
uppföljning såväl som att informera kommunfullmäktige.
1
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Vad gäller finansiering så föreslås arbetet finansieras i det allmänna statsbidraget med
21,05 kronor per innevånare vilket för Gotlands del skulle innebära strax under 1,3
mkr. Vidare kommer länsstyrelserna få ökande resurser att stödja kommunerna och
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) likaså. Vidare kommer BRÅ att få ansvar att följa
upp lagens tillämpning samt ges medel att lysa ut till kommunerna för fler typer av
brottsförebyggande åtgärder än vad som tidigare varit fallet.
Sammanfattningsvis är lagens intention att höja ambitionsnivån för det
brottsförebyggande arbetet. Lagen innefattar både ramverk och finansiering i syfte att
nå en avvägning mellan uppfattade behov och ingrepp på det kommunala självstyret.
Lagförslaget har diskuterats inom en intern arbetsgrupp inom
Regionstyrelseförvaltningen och ett yttrande har där tagits fram. I stort rör det sig om
förtydliganden.
Bedömning

Bedömningen blir sammantaget att lagförslaget ligger i linje med den regionala
utvecklingsstrategins (RUS) ambitioner samtidigt som det innebär ett relativt ringa
ingrepp på det kommunala självstyret i förhållande till medföljande resurstillskott.
Resurstillskottet skulle innebära ett närmande mellan de formellt uttryckta
ambitionerna och de faktiska förutsättningarna för trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att regionstyrelsen avger yttrande i enligt
med förberett förslag.
Beslutsunderlag
Remiss av SOU 2021:49 Kommuner mot brott, inkom 2021-07-02
Remittering av Kommuner mot brott, SOU 2021:49, inkom 2021-07-02
https://regeringen.se/remisser/2021/07/remiss-av-sou-202149-kommuner-motbrott/
Yttrande, RS 2021/1051
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Justitiedepartementet
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Justitiedepartementet

Remiss. Kommuner mot brott, SOU 2021:49

Yttrande

Även om lagen (11.1) är ett ingrepp på det kommunala självbestämmandet, något
som principiellt motsätts, så menar Region Gotland att nuvarande skrivelse har ett
väl beskrivet syfte och en utformning som i stort minimerar ingreppets
skadeverkningar. Emellertid förordar Region Gotland ett antal förtydliganden i syfte
att säkerställa förutsättningarna för lokal anpassning och effektivt resursnyttjande.
Lagförslaget inbegriper bland annat att kommunerna kontinuerligt ska kartlägga
brottsligheten och dess konsekvenser (11.3.1). Region Gotland menar att
kontinuerligt kartläggande är en dynamisk process som behöver kunna genomföras
utan byråkratisering av förfarandet. Det bör förtydligas vem, i lagens mening, som
fastställer lägesbilden och med vilken frekvens. På samma tema bör det förtydligas
vem, i lagens mening, som fastställer åtgärdsplanen (11.3.2). Ur det kommunala
perspektivet vore det önskvärt att det blir tydliggjort att det finns stor frihet för
kommuner att själva bestämma hur och i vilken kontext dessa lägesbilder tas fram
och fastställs. Det skulle försvåra arbetet i praktiken om dessa processer blev alltför
detaljstyrda.
I fråga om det lokala samordningsansvaret (11.3.4) ser Region Gotland en risk att ett
ökat kommunalt ansvar för de brottsförebyggande frågorna skulle medföra en
motsvarande minskning i engagemang och samverkansbenägenhet hos aktörer och
myndigheter med liknande uppgifter. Det bör därför skapas beredskap att särskilt
följa upp lagens långsiktiga effekter i detta hänseende. Vidare framgår inte vilket
beslutsmandat ett brottförebyggande råd skall ha eller vilka kraven är på
sammansättning och formella instruktioner (även 5.4.2). Även här bör det
tydliggöras att kommuner får en stor frihetsgrad att organisera ett sådant råd och
dess utformning utifrån lokala förutsättningar då arbetet kan vara ändamålsenligt
utan att vara formaliserat. Alltför långtgående detaljstyrning innebär en stelhet som
inte är förenlig med ett effektivt arbete.
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Lagförslaget pekar även ut anpassat operativt stöd från länsstyrelserna som ett
utvecklingsområde (12.2.2). Här ser Region Gotland en vinning i att länsstyrelserna
samordnar detta uppdrag mellan sig. På så vis ges förutsättningar till resurs-,
informations-, och kompetensdelning över länsgränser vilket möjliggör ökad
regional styrka. I synnerhet för små län bör detta kunna ge mervärden.

Regionstyrelsen

Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Helena Andersson

Regionstyrelsen

Remiss av promemoria om förordningen om stöd till regionala
elektrifieringspiloter för tunga transporter
Förslag till beslut

•

Föreslaget yttrande inges till Infrastrukturdepartementet.

Sammanfattning

Remissen gäller förslaget till en ny förordning om investeringsstöd till så kallade
”elektrifieringspiloter, ett projekt där aktörer går samman för att bygga infrastruktur
med strategiskt placerade laddstationer eller tankstationer för fossilfri vätgas och som
möjliggör tunga elektrifierade lastbilstransporter och optimerade logistikflöden inom
ett område med omfattande behov av godstransporter”.
Förordningen, vilken meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen, anpassas till
de villkor som gäller enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 36 a i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 eller i kommissionens förordning
(EU) nr 1407/2013 samt anpassas till övrig relevant EU-lagstiftning gällande villkor
för offentliga investeringsstöd.
Stödet handläggs hos Energimyndigheten och är redan försenat i och med att
förordningen ännu inte godkänts. Medel finns redan i budget för innevarande år,
men avses även för kommande år.
I förslaget anges att ”Laddstationerna bör placeras på platser som bidrar till att
påskynda elektrifieringen av den regionala distributionstrafiken i området. Regionalt
brett förankrade projekt som genomförs i samverkan mellan olika aktörer och som
leder till möjlig elektrifiering av en stor mängd trafikarbete med lastbilar i samma
geografiska område bör därför ges prioritet.
Länsstyrelserna föreslås från statens sida att ansvara för att i samverkan med
regioner, kommuner och näringsliv samordna arbetet med regionala
elektrifieringspiloter i respektive län.”
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Utöver Energimyndigheten föreslår endast länsstyrelserna få extra medel, för att till
sina övriga samordningsuppdrag även samordna detta stöd, i samverkan med
regioner och kommuner.
Energimyndigheten föreslås få ett utökat informationsuppdrag om övriga stöd som
kompletterar stödet till elektrifieringspiloter.
Det stöd som ligger närmast till för regioner och kommuner är att företag,
kommuner och regioner kan söka statligt stöd från Energimyndigheten för köp och
finansiell leasing av tunga lastbilar, totalvikt över 3,5 ton, som drivs av bioetanol,
fordonsgas eller el från t ex batteri eller bränsleceller.

Bedömning

Bedömningen är att regionstyrelsen kan välkomna förslaget till förordning, med
bakgrund av att detta stöd är en av flera statliga satsningar som behövs för att bryta
beroendet av fossila bränslen i transportsektorn. Regionstyrelsen kan även ställa sig
bakom de bedömningar som görs i promemorian, men med tillägget att det vore
önskvärt att även öppna stödet för fler e-bränslen. Att stödet ska gå till allmänt
tillgängliga tank-/laddstationer är ett krav för att inte stödet ska behöva ett särskilt
EU-godkännande, men det får inte äventyra säkerheten kring anläggningarna.
Konsekvensanalyser av barnperspektiv, jämställdhet. landsbygd, eller
styrkorsperspektiv görs inte i detta remissvar, då dessa aspekter inte finns med i
remissunderlaget.
Förslaget om statligt stöd till elektrifieringspiloter är ett led arbetet för att i att nå
Sveriges klimatmål, detta förslag var redan berett i fjolårets budgetberedning till 2021,
därför lyfts inte här frågan om att komplettera med stöd till flyg och sjöfart, det får
komma i nya satsningar. Fler åtgärder kommer att behövas.
Beslutsunderlag

Promemoria om förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga
transporter. Inkom 2021-07-15
Remissmissiv. Remiss av promemoria om förordningen om stöd till regionala
elektrifieringspiloter för tunga transporter. Inkom 2021-07-15
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Infrastrukturdepartementet
i.remissvar@regeringskansliet.se
i.e.remissvar@regeringskansliet.se
kopia till
christina.rasmussen@regeringskansliet.se.
Ange diarienummer I2021/02039 och remissinstansens namn i ämnesrad på e-postmeddelandet.
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.
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Ert dnr I2021/02039

Infrastrukturdepartementet

Remiss av promemoria om förordningen om stöd till regionala
elektrifieringspiloter för tunga transporter
Inledning

Region Gotland har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat PM och lämnar
följande synpunkter.
Yttrande

Region Gotland välkomnar de möjligheter som ges genom detta stöd och ser det
som en av många statliga satsningar som behövs för att bryta beroendet av fossila
bränslen i transportsektorn.
Vi ser vikten av att stödet villkoras för anläggningar som både blir öppna och allmänt
tillgängliga, för att stödet snabbt ska kunna realiseras, men vi ser också möjligheten
att risk- och säkerhetsbedömningar kan komma att begränsa hur publikt tillgängliga
dessa platser får vara. Vi ser helst att stödet ska kunna användas för laddning/
tankning inom områden som fysiskt utestänger obehöriga, men inte är avgränsade till
enskilda näringsidkare. Exempel är hamnområden och logistikparker, med
omfattande behov av tunga godstransporter och optimerade logistikflöden.
Vi ser vikten av att stödet samtidigt ska ge läroeffekter av piloterna, här ser vi
betydelsen av samverkan län- region – kommuner och upparbetade kontakter med
näringslivet. Till exempel bör regionala energicentra och Science Parks kunna vara
medsökande för kommunikation om energipiloterna.
För att ge effekt är långsiktigheten av stor betydelse. Villkoret att laddnings- och
tankningsstationerna ska hållas i drift under minst fem år, ser vi i sammanhanget som
en kort tid.
Vi saknar öppenhet för andra e-bränslen än vätgas och anser att det även bör finnas
möjlighet att i viss utsträckning ge stöd till sådana tankställen.
På Gotland, som är av regeringen utsedd energipilot finns potentiella
elektrifieringspiloter under diskussion, så vi är redo när utlysningen kommer.
Regionstyrelsen

Eva Nypelius
Ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Promemoria
Statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter

Promemorians huvudsakliga innehåll
I denna promemoria, som tagits fram inom Regeringskansliet, finns ett
förslag på hur en förordning om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter kan utformas.
Förordningsförslaget bör träda i kraft så snart som möjligt.
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Innehållsförteckning
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1

Förslag till förordning om statligt stöd
till regionala elektrifieringspiloter för
tunga transporter

Regeringen föreskriver följande.
Inledande bestämmelser
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd till att
bygga infrastruktur och utveckla regionala elektrifieringspiloter för tunga
godstransporter på väg som syftar till att påskynda elektrifieringen av
regionala tunga godstransporter på väg.
2§

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck i förordningen
3 § I denna förordning betyder
1. regional elektrifieringspilot: ett projekt där aktörer går samman för att
bygga infrastruktur med strategiskt placerade laddstationer eller tankstationer för fossilfri vätgas och som möjliggör tunga elektrifierade lastbilstransporter och optimerade logistikflöden inom ett område med omfattande behov av godstransporter,
2. laddstation: en anläggning med en eller flera laddningspunkter,
3. laddningspunkt: ett gränssnitt där ett elfordon i taget kan laddas eller
där ett batteri på ett elfordon i taget kan bytas ut,
4. tankstation för fossilfri vätgas: en anordning för tankning som tillhandahåller fossilfri vätgas i en fast eller en rörlig anläggning.
I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013
om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och i kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget.
Förutsättningar för stöd
4 § Stöd får, om det finns medel, lämnas för att genomföra en regional
elektrifieringspilot
1. i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 36 a i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 eller i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013,
2. om stödmottagaren bedöms ha förutsättningar att kunna genomföra
åtgärden i samverkan mellan olika aktörer och sprida kunskap och information om den,
3. om stödmottagaren delar fordons-, laddnings- och tankningsrelaterade data om elektrifiering och optimerade logistikflöden,
3

4. om laddningspunkterna utrustas på ett sådant sätt att information om
dem kan förmedlas och offentliggöras i realtid, och
5. om stödmottagaren åtar sig att under fem år efter det att en laddningseller tankningsstation färdigställts säkerställa att den är i fortsatt drift.
5 § Om ett stöd lämnas enligt 4 § får stöd, om det finns medel, även
lämnas till
1. utveckling, test och demonstration av regionala elektrifieringspiloter
i enlighet med kapitel I och artikel 25.2 c kommissionens förordning (EU)
nr 651/2014, och
2. insatser som är relevanta för att genomföra en regional elektrifieringspilot, i enlighet med kapitel I och artikel 27 i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014.
Stöd enligt första stycket får även lämnas i enlighet med kommissionens
förordning (EU) nr 1407/2013.
Stöd enligt första och andra styckena får endast lämnas om det har betydelse för satsningen att kunna genomföra en regional elektrifieringspilot
enligt 4 §.
6 § Statens energimyndighet ska, utifrån behovet av en ändamålsenlig
tillgång till sådan infrastruktur som anges i 3 § första stycket 1, ge
företräde åt projekt som har förankrats med en länsstyrelse eller en region.
Innan beslut om stöd fattas ska myndigheten vid behov inhämta synpunkter från länsstyrelser, regioner eller andra myndigheter. Myndigheten
får vidare bestämma vilka andra urvalskriterier som ska gälla.
7 § En ansökan om stöd ska ha lämnats in innan ett projekt inleds. I
ansökan ska det anges vilka aktörer som ingår i projektet och när den
regionala elektrifieringspiloten senast kommer att vara färdigställd.
8 § Ett stöd som innebär att det sammanlagda stödet till en stödmottagare
för ett projekt överstiger ett belopp motsvarande 500 000 euro får endast
beviljas om stödmottagaren samtycker till att uppgifter om stödet
offentliggörs enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 651/2014.
9 § Stöd får inte lämnas för åtgärder som
1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag, annan
författning eller villkor i ett tillstånd, eller
2. har beviljats annat offentligt stöd för samma ändamål.
10 § Stöd av mindre betydelse som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 får inte ges till sådana företag i svårigheter som
avses i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
11 § Stöd till andra juridiska personer än företag får lämnas i den omfattning som krävs för att en åtgärd ska kunna genomföras och ska när det
gäller stödberättigande kostnader och stödnivåer följa samma villkor som
gäller enligt 4 § första stycket 1 och 5 §.
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Prövning av stödärenden
12 § Statens energimyndighet prövar frågor om stöd. En ansökan om
stöd ska vara skriftlig och lämnas elektroniskt till myndigheten.
13 § En ansökan om stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr
1407/2013 ska innehålla en redogörelse för allt annat stöd
1. av mindre betydelse som sökanden har tagit emot under de två
föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret, och
2. som sökanden tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma
stödberättigande kostnader som ansökan omfattar.
Beslut om stöd
14 § Statens energimyndighet ska, innan ett stöd enligt kommissionens
förordning (EU) nr 1407/2013 beviljas,
1. lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1
i den förordningen, och
2. genomföra den kontroll som framgår artikel 6.3 i den förordningen.
15 § Ett beslut om stöd ska innehålla villkor om att stödmottagaren, på
begäran av Statens energimyndighet, ska lämna de uppgifter som krävs för
uppföljning och utvärdering av stödet. Beslutet ska även innehålla de
övriga villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.
I beslutet ska det även anges när den åtgärd som stödet avser senast ska
vara utförd. Efter ansökan får myndigheten förlänga denna frist, om det
finns särskilda skäl.
Utbetalning av stöd
16 § Ett stöd betalas ut efter slutfört arbete. Statens energimyndighet får
dock betala ut högst 75 procent av det beviljade stödet i förskott.
17 § Ett stöd som har beviljats enligt denna förordning får inte betalas ut
till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av
Europeiska kommissionen som förklarar att ett stöd beviljat av en svensk
stödgivare är olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
18 § Statens energimyndighet ska besluta att ett stöd helt eller delvis inte
ska betalas ut, om
1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat
att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
2. stödet av någon annan orsak beviljats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
3. villkoren för stödet inte har följts.
Tillsyn
19 § Statens energimyndighet utövar tillsyn över att villkoren för stödet
följs.
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Återbetalning och återkrav
20 § En stödmottagare är återbetalningsskyldig för stöd som har betalats
ut
1. i sådana situationer som anges i 18 §, eller
2. om stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för
det ändamål som det har beviljats för.
På det belopp som ska betalas tillbaka ska ränta enligt räntelagen
(1975:635) betalas.
21 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 20 §, ska
Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet
tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned
om det finns särskilda skäl.
Offentliggörande, rapportering och registerföring
22 § Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring
finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.
Bemyndigande
23 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
Överklagande
24 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut att inte
betala ut stöd enligt 17 eller 18 § får dock inte överklagas.
Denna förordning träder i kraft xx 2021.
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Ett nytt stöd till regionala
elektrifieringspiloter

Promemorians bedömning: En stor del av landets godstransporter
sker inom samma region. Elektrifiering av relativt korta lokala och
regionala vägtransporter har stor potential att bidra till att uppnå miljöoch klimatmålen. För att skapa förutsättningar för en fortsatt
elektrifiering av tunga transporter bör stöd lämnas till regionala
elektrifieringspiloter med ladd- eller tankinfrastruktur för eldrivna
tunga fordon. Regionala elektrifieringspiloter ska omfatta infrastruktur
som är öppet och transparent tillgänglig. För att skapa förutsättningar
för läroeffekter av piloterna bör stödet villkoras med samverkan,
informations- och kunskapsspridning, datadelning, samt att laddningsoch tankningsstationerna ska hållas i drift under minst fem år. Det bör
även finnas möjlighet att i viss utsträckning ge stöd till utveckling, test
och demonstration inom ramen för de regionala elektrifieringspiloterna
samt
insatser
för
kunskapsutbyte,
kunskapsöverföring,
nätverksbyggande, informationsspridning och samarbete mellan
företag och andra organisationer.
Energimyndigheten bör ges i uppdrag att hantera ansökningar om och
utbetalningar av stödet, samt att samordna arbetet med
informationsdelning och informera om kopplingar till andra stöd inom
området. Länsstyrelserna bör ges i uppdrag att samordna arbetet med
de regionala elektrifieringspiloterna i respektive län och för detta få del
av de administrativa medel som finns på anslaget. Projekt med bred
regional förankring bör få prioritet.
Regeringen bedömer att de kostnader som uppstår för övriga
myndigheter till följd av arbete och uppdrag kring de regionala
elektrifieringspiloterna ryms inom respektive myndighets nuvarande
ramar.
Skälen för bedömningen
Stödets omfattning
I regeringens budgetproposition för 2021 (prop. 2020/21:1, utgiftsområde
21) aviseras 500 miljoner kronor 2021 och 550 miljoner kronor 2022 för
ett stöd till regionala elektrifieringspiloter med laddinfrastruktur för tunga
fordon, i syfte att elektrifiera tunga vägtransporter inom de mest
trafikerade områdena. Även tankinfrastruktur för vätgas ingår i satsningen.
I propositionen anges att utbyggnaden av laddinfrastruktur bör ske i
sådan takt att den inte blir ett hinder för elektrifieringen av
transportsektorn. En stor del av landets godstransporter sker inom samma
region. Elektrifiering av relativt korta regionala vägtransporter har därmed
stor potential att bidra till att uppnå miljö- och klimatmål.
I anslagsändamålet anges att anslaget får användas till infrastruktur för
elektrifiering av tunga transporter genom statisk laddning eller tankning.
Anslaget får också användas till utgifter för berörda myndigheters arbete
kopplat till stödet.
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Eldrivna lastbilar kan antas komma att laddas genom icke-publik
laddning med förhållandevis låg effekt vid depå, semi-publik laddning vid
av- och omlastning med relativt hög effekt och publik laddning med hög
effekt. Publika laddstationer för tunga lastbilar är dock ännu i princip
obefintliga. Inom EU finns idag några få publika laddstationer för tunga
lastbilar. I Sverige finns till exempel en publik laddstation i Göteborg och
en i Luleå. Ytterligare två publika laddstationer för lastbilar som planeras
har sökt stöd från klimatklivet. Regional distributionstrafik kan i huvudsak
försörjas med laddning i depån, men behöver kompletteras med laddning
vid exempelvis logistikcentraler och publika laddstationer.
Utifrån analyser av exempelvis fordons rörelsemönster kan
laddinfrastruktur för stationär laddning placeras strategiskt. Eftersom
huvuddelen av den regionala distributionstrafiken rör sig inom ett
avgränsat område, och ofta med återkommande rutter, kan man genom att
bygga laddstationer vid ett begränsat antal strategiska platser gradvis
skapa laddförsörjning för en allt större andel av denna trafik.
Publik laddning för tunga lastbilar förväntas ha laddeffekter mellan ca
350–600 kW per laddningspunkt, även om laddningspunkter med lägre
eller högre effekt också kan förekomma. Placeringen av laddstationerna
behöver bestämmas av var behov av laddningen finns utifrån ett
användarperspektiv, vilket inte nödvändigtvis är där det passar bäst att
placera laddstationerna utifrån tillgänglig elnätskapacitet. Det gör att det
kan komma att finnas behov att förstärka elnätet om det inte finns
tillräcklig kapacitet på de platserna där laddstationerna behöver placeras.
Nätförstärkning till laddstationen bör därför kunna ingå i den infrastruktur
som får stöd.
Elektrifierade tunga lastbilar kan även drivas av vätgas genom
bränslecellsteknik. Bränslecellselektriska fordon har en elektrisk drivlina
med bränslecell där vätgas omvandlas till elektricitet som driver en
elmotor. Fordonen har en längre räckvidd än batterielektriska fordon (80–
100 mil) och tankas i likhet med diesel på 10–15 minuter vilket gör att
behovet av tankinfrastruktur är mindre jämfört med laddinfrastruktur.
Bränslecellsfordonen har fortfarande en högre totalkostnad än
batterielektriska fordon. Vätgas för bränslecellselektriska fordon kräver en
särskild tankinfrastruktur av antingen rena distributionspunkter dit
vätgasen transporteras med tankbil, eller stationer som producerar
vätgasen lokalt. Idag kan vätgas tankas i Göteborg, Mariestad, Sandviken,
Umeå och vid Arlanda flygplats.
Information och kunskap om de regionala elektrifieringspiloternas
funktion, lösningar och resultat, exempelvis i form av laddoptimering av
fordonen inom rutterna, bör tillgängliggöras inför en eventuell utbyggnad
av laddinfrastruktur för tunga transporter. Stöd bör därför villkoras mot att
sökande har en tydlig plan för informations- och kunskapsspridning samt
datadelning. Utveckling, test och demonstration av ny utrustning och
teknik bör i viss utsträckning möjliggöras inom ramen för de regionala
elektrifieringspiloterna. Stöd bör där det är relevant även kunna ges till
samverkan, gemensam användning av utrustning och kunskapsutbyte samt
nätverksbyggande, informationsspridning och samarbete mellan företag
och andra organisationer.
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Rättslig grund
Rättslig grund för stödet bör vara artikel 25.2 c, 27 och 36 a i
Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (GBER).
Artikel 36 a omfattar investeringsstöd för allmänt tillgänglig
infrastruktur för laddning och/eller tankning av vägfordon med nollutsläpp
eller låga utsläpp som görs tillgänglig för intresserade användare på ett
öppet, transparent och icke-diskriminerande sätt, inklusive stöd till
uppförande och installation av infrastrukturen, exempelvis elinfrastruktur
och anslutningar till och förstärkningar av elnätet. Artikel 36 a är en ny
artikel som EU-kommissionen har presenterat för beslut i juli 2021 i
samband med en ändring av GBER. När den införs går det inte längre att
använda andra artiklar i GBER för stöd till ladd- och
tankningsinfrastruktur.
Artikel 27 omfattar stöd till innovationskluster och därmed exempelvis
insatser för kunskapsutbyte och kunskapsöverföring, nätverksbyggande,
informationsspridning och samarbete mellan företagen och andra
organisationer.
Artikel 25.2 c omfattar stöd till experimentell utveckling och bör i detta
stöd vara relevant för satsningar som innebär utveckling, test och
demonstration av ny utrustning och teknik.
En alternativ utformning av stödet som även skulle omfatta icke-publika
laddstationer och fordon skulle kräva att stödet skulle behöva anmälas till
EU-kommissionen för förhandsgodkännande (notifiering). Givet att stödet
finns aviserat för 2021 och 2022 bedömer regeringen inte att notifiering är
ett lämpligt alternativ, givet EU-kommissionens handläggningstid i sådana
ärenden. Stora delar av stödet skulle vid notifiering troligen inte hinna
komma marknaden till del.
Regional förankring och samverkan
Stödet riktar sig till aktörer som vill bygga upp elektrifierade regionala
distributionskedjor, där ett stöd till publika laddstationer är en del i att
skapa
bättre
förutsättningar
för
elektrifierade
regionala
transportmarknader. Laddstationerna bör placeras på platser som bidrar till
att påskynda elektrifieringen av den regionala distributionstrafiken i
området. Regionalt brett förankrade projekt som genomförs i samverkan
mellan olika aktörer och som leder till möjlig elektrifiering av en stor
mängd trafikarbete med lastbilar i samma geografiska område bör därför
ges prioritet.
Länsstyrelserna föreslås från statens sida att ansvara för att i samverkan
med regioner, kommuner och näringsliv samordna arbetet med regionala
elektrifieringspiloter i respektive län. Länsstyrelserna bör för denna
uppgift tillföras medel.
Informationsspridning, datadelning och drift
Krav bör ställas på att den laddinfrastruktur som beviljas investeringsstöd
delar med sig av data med öppna gränssnitt samt att den som erhåller stöd
åtar sig att hålla laddnings- eller tankstationen i drift i fem år. Krav bör
också ställas på att stödmottagaren sprider kunskap och information samt
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delar fordons-, laddnings- och takningsrelaterade data. Statens
energimyndighet bör ges i uppdrag att samordna samverkan och
informationsspridning mellan aktörer som sökt och beviljats stöd för att
främja kunskapsspridning.
Konsekvenser för andra offentliga aktörer
Statens energimyndighet föreslås vara stödgivande myndighet och får för
denna uppgift använda medel från anslaget för att administrera stödet.
Länsstyrelserna, regionerna och kommunerna fyller viktiga funktioner när
det gäller att underlätta för och möjliggöra elektrifiering av tunga lastbilar.
Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag i länet,
samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och
förutsättningar. Vidare ska länsstyrelserna främja länets utveckling främja
samverkan mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra
relevanta aktörer i länet. Regeringen gav 2018 länsstyrelserna i uppdrag
att upprätta regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara
drivmedel. Länsstyrelserna har därefter i regleringsbrevet för 2020
uppdragits att samordna och leda det regionala arbetet för att uppnå de
energi- och klimatpolitiska målen. I detta stöd får Länsstyrelserna en roll
att samordna de regionala elektrifieringspiloterna i respektive län. Det
bedöms leda till en bättre planering av piloternas placering och därmed ett
optimalt nyttjande av laddstationerna och högre klimatnytta.
Bedömningen är att de kostnader som uppstår för övriga myndigheter
till följd av arbete och uppdrag kring de regionala elektrifieringspiloterna
ryms inom respektive myndighets nuvarande ramar.
Effekter av stödet
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Kostnadsbilden för laddinfrastruktur för tunga lastbilar är fortfarande
oklar och det finns idag ingen volymproduktion av sådan
laddinfrastruktur. Förutom själva laddstationen kan en förstärkning av det
lokala elnätet behövas. Kostnaderna för detta är delvis situationsspecifika.
Baserat på erfarenheter från laddinfrastruktur för elbussar och personbilar
bedöms den totala kostnaden för en publik laddare vara cirka 5 000 kronor
per kW, vilket innebär att en publik laddstation med en effekt på 350 kW
kan antas kosta cirka 1,75 miljoner kronor medan en laddstation med 750
kW kan antas kosta cirka 3,75 miljoner kronor. Kostnaden för
snabbladdare kan förväntas sjunka över tid, då större volymer av laddare
kommer att tillverkas och köpas in.
Inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05) har en
färdplan för fossilfri konkurrenskraft tagits fram för fordonsindustrin –
tunga fordon. I färdplanen, som presenterades hösten 2020, gör fordonstillverkarna bedömningen att eldrivna tunga lastbilar över 16 ton kan
komma att utgöra upp till 50 procent av lastbilsförsäljningen 2030 och att
andelen eldrivna lastbilar i fordonsflottan kan vara drygt 16 procent 2030.
Det skulle innebära att lastbilsflottans genomsnittliga koldioxidutsläpp
minskar med ca 30 procent till 2030, vilket motsvarar ca 245 000 ton
koldioxid per år. För att möta denna utveckling kommer det enligt
beräkningar från samverkansplattdformen CLOSER att behövas omkring
2 370 snabbladdare för tunga lastbilar med 150 kW, 355 snabbladdare för
tunga lastbilar med 350 kW och troligtvis även ett antal laddare för tunga

lastbilar med ännu högre effekt i Sverige 2030. Stödet till laddinfrastruktur
bedöms vara ett viktigt bidrag utifrån det behov av publik snabbladdning
för regional distributionstrafik som krävs för att de tunga lastbilarna ska
vara elektrifierade 2030.
I en kunskapsöversikt som Trafikverket har tagits fram framgår att det
för regionala godstransporter behövs cirka 0,02–0,1 publika
laddningspunkter med en laddeffekt på cirka 500 kW till 1 MW per lastbil.
Om andelen lastbilar som är eldrivna 2030 uppgår till 16 procent,
motsvarar det ca 15 000 lastbilar, vilket innebär att ca 300–1500
laddningspunkter med hög effekt krävs. Om effekten i genomsnitt antas
vara 750 kW, skulle det innebära en kostnad på 1 126–5 625 miljoner
kronor. Stödet till laddinfrastruktur kan enligt en hypotetisk beräkning
finansiera kostnaden för den lägre nivån med 0,02 laddningspunkter per
lastbil som krävs för att 16 procent av de tunga lastbilarna ska vara
elektrifierade 2030.
Volymproduktion är ännu inte i gång för tankstationer för vätgas.
Tekniken bedöms därtill ännu vara mindre utvecklad än motsvarande
teknik för batterielektriska fordon. En tankstation för vätgas kostar i
storleksordningen tio gånger så mycket som en laddningsstation för
batterielektriska lastbilar. Kostnadsuppskattningen varierar beroende på
om vätgasen produceras på plats eller om vätgasen behöver transporteras
till tankstationen. Samtidigt kommer regionala elektrifieringspiloter med
vätgas inte att behöva lika många tankstationer som motsvarande
laddningsstationer, eftersom bränslecellselektriska fordon har en längre
räckvidd.
Koppling till andra stöd
Stödet till regionala elektrifieringspiloter med laddinfrastruktur för tunga
fordon föreslås omfatta infrastruktur som är öppet och transparent
tillgänglig. Det innebär att stödet ej omfattar investeringar i fordon eller i
laddstationer som inte är öppet och transparent tillgängliga. Det finns dock
andra möjligheter att söka stöd för icke-publika laddstationer och för inköp
av eldrivna lastbilar.
Klimatklivet är ett investeringsstöd till olika satsningar som syftar till att
minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Det
är möjligt att söka investeringsstöd från Klimatklivet för publika, semipublika och icke-publika laddningsstationer för lastbilar. Det går att få
högst 50 procent av investeringskostnaden i stöd, se vidare förordning
(2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar. Klimatklivet hanteras
av Naturvårdsverket.
Det finns även möjlighet att söka stöd för publika laddstationer från
Trafikverket. Stödet gäller endast vissa sträckor längs större vägar som
saknar snabbladdningsstationer (vita fläckar). Syftet är att säkerställa en
grundläggande tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning av elfordon
i hela landet, se vidare förordning (2020:577) om statligt stöd för
utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon. Det går
inte att få stöd från både klimatklivet och vita fläckar för samma
laddstation.
Företag, kommuner och regioner kan även söka statligt stöd från
Energimyndigheten för köp av tunga lastbilar, med en totalvikt över 3,5
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ton, som drivs enbart av bioetanol, fordonsgas eller elektrisk energi från
en bränslecell, ett batteri eller en extern källa. Även lastbilar, som drivs av
en kombination av ovanstående bränslen, är stödberättigade, exempelvis
en laddhybrid som drivs av el samt bioetanol eller fordonsgas. Även
leasing av fordonen räknas som köp under förutsättning att leasingen är så
kallad finansiell leasing, se vidare förordning (2020:750) om statligt stöd
till vissa miljöfordon. I vårändringsbudgeten 2021 flyttades 100 miljoner
kronor från anslaget för laddinfrastruktur till anslaget för klimatpremier
för att också möjliggöra stöd till ellastbilar inom ramen för
elektrifieringspiloterna. Energimyndigheten föreslås få i uppdrag att
informera aktörer om de stöd som kompletterar satsningen på regionala
elektrifieringspiloter för att skapa en helhetsbild över de insatser som finns
för elektrifieringen av tunga transporter.
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4. Arjeplogs kommun
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7. Chalmers tekniska högskola
8. DHL
9. Drivkraft Sverige
10. Einride
11. Ellevio
12. Emmaboda kommun
13. Energiföretagen
14. Energigas Sverige
15. Energimarknadsinspektionen
16. Enköping kommun
17. Eon
18. Gotland kommun
19. Göteborgs kommun
20. Hjo kommun
21. Härnösand kommun
22. Järfälla kommun
23. Konjunkturinstitutet
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25. Lidköping kommun
26. Luleå kommun
27. Lund kommun
28. Länsstyrelsen i Östergötlands län
29. Länsstyrelsen i Gotlands län
30. Länsstyrelsen i Gävleborgs län
31. Länsstyrelsen i Jämtlands län
32. Länsstyrelsen i Jönköpings län
33. Länsstyrelsen i Norrbottens län
34. Länsstyrelsen i Skåne län
35. Länsstyrelsen i Stockholms län
36. Länsstyrelsen i Uppsala län
37. Länsstyrelsen i Värmlands län
38. Länsstyrelsen i Västerbottens län
39. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
40. Malmö kommun
41. Mariestads kommun
42. Naturvårdsverket
43. Nordion
44. Northvolt
45. Näringslivets transportråd
46. Postnord
47. Power Circle
48. Region Gotland
49. Region Gävleborg
50. Region Skåne
51. Region Värmland
52. Region Västernorrland
53. RISE
54. Sandvikens kommun
55. Scania
56. Schenker
57. Simrishamn kommun
58. Solna kommun
59. Skellefteå kommun
60. Statens energimyndighet
61. Stockholms kommun
62. Strängnäs kommun
63. Strömstad kommun
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64. Sunne kommun
65. Svenska Transportarbetareförbundet
66. Sveriges hamnar
67. Sveriges Kommuner och Regioner
68. Sveriges Åkeriföretag
69. Swedegas
70. Teknikföretagen
71. Tillväxtanalys
72. Tillväxtverket
73. Trafikverket
74. Trafikanalys
75. Transportföretagen
76. Transportstyrelsen
77. Statens väg- och transportforskningsinstitut
78. Trelleborg kommun
79. Trollhättan kommun
80. Umeå kommun
81. Uniper
82. Upphandlingsmyndigheten
83. Uppsala kommun
84. Vattenfall
85. Verket för innovationssystem
86. Västerås kommun
87. Västra Götalandsregionen
88. Växjö kommun
89. Örebro kommun
90. Östersund kommun
Remissvaren ska ha kommit in senast den 15 oktober 2021. Svaren bör
lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till
i.remissvar@regeringskansliet.se, i.e.remissvar@regeringskansliet.se och med
kopia till christina.rasmussen@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
I2021/02039 och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet.
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Lina Kinning
Departementssekreterare

Kopia till
Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm

4 (4)

Regionstyrelseförvaltningen/Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/504
27 september 2021

Anna Adler/Susanna Collin/Harald Gröttvik

Regionstyrelsen

Information inför markanvisningstävling inom
Stadsutvecklingsprojekt Visborg.
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner informationen och ger Stadsutvecklingsprojekt
Visborg i uppdrag att återkomma i november med fullständigt underlag inför
beslut om utlysning av markanvisningstävling avseende tilldelningsområde 1-4
inom detaljplaneförslag för kv Trombonen och Slagverket m fl (tidigare del av
delområde A, Vädursgatan, Visborg).

Sammanfattning

Ramarna för utvecklingen av Visbys nya stadsdel Visborg har fastlagts i Hela Visby fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 och antagits av Regionfullmäktige 2009-1214 (RF § 172). Ett direktiv för genomförande av utbyggnaden, Strukturplan Visborg,
godkändes av Regionfullmäktige 2016-04-25 (RF § 61).
Startpromemoria för samhällsbyggnadsprojekt del av norra Visborg samt del av Vädursgatan
godkändes av Regionstyrelsen 2017-11-23 (RS § 331) och dåvarande
Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ta fram detaljplaner för området i enlighet med
strukturplanens intentioner.
Regionstyrelsen godkände 2020-11-25 (RS § 337) Kvalitetsprogram Visborg – Allmän del
för hela Visborgsområdet och Kvalitetsprogram Visborg Fördjupningsområde Norra Visborg samt
del av Regementsområdet.
Arbetet med en detaljplan inom området pågår och förväntat antagande sker våren
2023.
Regionstyrelsen beslutade 2016-11-24 (RS § 281) att ge AB GotlandsHem en generell
markanvisning inom Norra Visborg omfattande mark för ca 250 lägenheter. I syfte
att reglera samverkan mellan Region Gotland och AB GotlandsHem samt att reglera
övergripande frågor rörande detaljplaneläggning och efterföljande exploatering inom
delområde A, Vädursgatan, Visborg ingicks ett ramavtal mellan parterna vilket
godkändes av Regionstyrelsen 2019-08-29 (RS § 243).
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/504

AB GotlandsHem meddelade efter styrelsebeslut 2021-03-23 att projektet på Visborg
avbryts och som en direkt följd av beslutet sägs ramavtalet avseende Visborg upp.
Detta öppnade för Region Gotland att genom markanvisningstävling anvisa marken
till andra aktörer och Regionstyrelseförvaltningen tillsammans med
Stadsutvecklingsprojekt Visborg har bedömt att lämplig tidpunkt att genomföra
tävlingen är efter samråd av detaljplanen.
Därmed gav Regionstyrelsen 2021-03-24 (RS § 97) i uppdrag till
Stadsutvecklingsprojekt Visborg att upprätta kriterier och ramar för en
markanvisningstävling samt att återrapportera detta i oktober.
Nedan redovisas föreslagen tidplan samt förslag på områdesindelning,
upplåtelseformer, markpriser och utvärderingskriterier. Underlaget är utformat i
enlighet med tidigare beslut rörande tekniska grundförutsättningar, detaljplanen som
under hösten går ut på samråd samt inom de ramar som anges i godkänt
kvalitetsprogram för Visborg.
Tidplan markanvisningstävling

November-december 2021
Januari 2022

Februari 2022
15 maj 2022
Maj-juni 2022
September alt. oktober 2022
Hösten 2022

Våren 2023

Samråd detaljplan
Genomgång av inkomna synpunkter
och behov av eventuella justeringar av
detaljplaneförslaget
Utskick av inbjudan
markanvisningstävling
Sista dag inlämning av anbud
Utvärdering inkomna anbud
Beslut om vinnande förslag i
Regionstyrelsen
Tecknande av markanvisningsavtal
Granskning av detaljplan
Beslut om godkännande av
markanvisningsavtal i Regionstyrelsen
Antagande av detaljplan
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/504

Tilldelningsområden 1-4

1.

Lamellhus, ca 55 lägenheter

2.

Radhus, 12 enheter

3.

Lamellhus, ca 60 lägenheter

4.

Lamellhus, ca 25 lägenheter

Grundförutsättningar
Fastighetsrättsliga, ekonomiska och organisatoriska











Ett tävlingsbidrag lämnas per område 1 till 4
Samma aktör får lämna bidrag för valfritt antal områden
Valfri upplåtelseform
Vid byggande av bostadsrätter är priset 5000 kr/kvm BRA (bruksarea)
Vid byggande av hyresrätter är priset 2500 kr/kvm BRA
Parkeringsköp tillämpas, se TN § 165 2021-09-15
Byggnadsskyldighet avseende uppförande och utförande, kopplas till vite
Inlämnarens organisatoriska förutsättningar redovisas
Inlämnarens ekonomiska förutsättningar redovisas
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Teknik




Avfallshantering ska redovisas och lägst följa Region Gotland riktlinjer
Energihushållning, PBF 3 kap § 14. Beskrivning av hur detta uppnås.



God hushållning med vatten, PBF 3 kap § 20. Beskrivning av hur detta
uppnås.
Fördröjning och hantering av dagvatten följer Region Gotlands riktlinjer
Anslutning ska ske till källsorterande avloppssystem




Gestaltning och utformning





Samrådsförslaget till detaljplanen för kv Trombonen & Slagverket m fl där
bestämmelser baseras bl a på framtaget kvalitetsprogram (godkänt RS nov
2020)
Bestämmelser i PBL kap 8 Utformning av byggnader och tomt (§1-3, 9-10)

Utvärderingskriterier avseende tilldelningsområde 1, 3 och 4
(flerfamiljshus)

Om markanvisningstävlingens grundförutsättningar uppfyllts bedöms
tävlingsförslagen utifrån utvärderingskriterier. Dessa beskrivs nedan. Kriterierna
utgår från kvalitetsprogrammet för Visborg och poängsätts i samband med
utvärderingen. Det står exploatören fritt att välja vilka kriterier som inarbetas och
beskrivs i inlämnat material.
Utemiljö

I Visborg kuggar natur och bebyggelse i varandra och skapar förutsättningar för en
god, grön och hållbar livsmiljö. Vegetationen utgör ett sammanhållande inslag och de
väl gestaltade utemiljöerna har stor betydelse för trivsel, hälsa och välmående.
1.

Bärande gestaltningsdrag

Förslaget uppvisar en tydlig landskapsarkitektonisk idé där struktur och vegetation
samverkar för att skapa rumslighet och platsbildningar på kvartersgårdar och
förgårdsmark. Viktiga basfunktioner som planerad angöring, placering av
gemensamhetslokaler och miljöbodar samt erforderlig parkering för rörelsehindrade
och cyklar redovisas tydligt.
2.

Fördröjning av dagvatten

Lösningar för att fördröja dagvatten bidrar till gestaltningskonceptet och integreras i
markutformningen.
3.

Ekosystemtjänster

Utemiljön gestaltas för att understödja ekosystemtjänster från alla kategorier, det vill
säga reglerande, försörjande, stödjande och kulturella. Till stöd för
förslagsutformningen kan Naturvårdsverkets Ekosystemtjänstförteckning användas.
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Bebyggelse

Bebyggelsen i Visborg samverkar med utemiljön för att åstadkomma en väl
förankrad, trivsam och hållbar stadsdel.
1.

Bebyggelsens arkitektoniska idé och utformning

Förslaget uppvisar en tydligt genomförbar arkitektonisk idé från helhet till detalj.
Volym, skala, färg- och materialval, fasad- och takform samt planlösningar
samverkar. Gestaltningskonceptet och den arkitektoniska idén stärker och aktiverar
angränsande gator och torg och bidrar till en bra livsmiljö för den enskilde.
2.

Bebyggelsens bidrag till helheten och hållbarhet

Den arkitektoniska idén förhåller sig på ett inkännande och medvetet sätt till
intilliggande regementsområde och inspireras av platsens karaktäristiska värden som
grönstruktur, gator samt övriga platsbildningar och stadsrum inom närområdet.
Arkitekturen stärker upplevelsen av Visborgs publika och gemensamma rum. Här är
det enkelt, tryggt och trevligt att gå och cykla. Utformningen integrerar hållbara
lösningar på ett kreativt och innovativt sätt.
Samspel och identitet

Genom att sätta de boende och deras olika behov i fokus främjas social hållbarhet
och inkludering. I Visborg ska särskilt barn, äldre och personer med
funktionsvariationer visas omsorg.
1.

Interaktioner och möten

Inom kvarteren struktureras och utformas byggnader och gårdsmiljö för att gynna
mellanmänskliga interaktioner och möten. Perspektiv som trygghet, jämställdhet,
tillgänglighet och delaktighet genomsyrar förslaget. Gestaltningen av entréer och
förgårdsmark mot omgivande gator är särskilt betydelsefull. Längs Vädursgatan
skapas platser på kvartersmark som ges en mer utåtriktad karaktär. Mötesplatser som
främjar den sociala samvaron ger liv och rörelse och bidrar till goda samband med
övriga områden inom Visborg. Den gemensamma gårdsmiljön är generös, lockar till
vistelse och stödjer samvaro. Här finns också en gestaltad tydlighet mellan de privata
uteplatserna och det gemensamma gårdsrummet. Utöver det enskilda boendet
erbjuder byggnaderna rum och platser som bidrar till gemenskap och möten.
2.

Delaktighet och variation

Förslaget möjliggör en flexibilitet avseende de boendes olika behov och önskemål,
över tid eller val av boendeform. Här öppnas för en blandning av människor,
verksamhetslokaler, lägenhetsstorlekar och lösningar som gynnar delningsekonomi.
Det kan innebära bogemenskaper, extra tillgänglighet, eller konvertibla planlösningar.
3.

Genius loci

Förslaget uppvisar identitetsbärande drag och platsförankring i det som utgör dåtid,
nutid och framtid i Visborg.
Utvärderingskriterier avseende tilldelningsområde 2 (radhus)

När markanvisningstävlingens grundförutsättningar uppfyllts bedöms
tävlingsförslagen utifrån utvärderingskriterier. Dessa beskrivs nedan. Kriterierna
utgår från kvalitetsprogrammet för Visborg och poängsätts i samband med
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utvärderingen. Det står exploatören fritt att välja vilka kriterier som inarbetas och
beskrivs i inlämnat material.
Utemiljö

En attraktiv utemiljö har stor betydelse för hälsa, trivsel och allmänt välmående. I
Visborg kuggar natur och bebyggelse i varandra och skapar förutsättningar för en
god och grön livsmiljö.
1. Bärande gestaltningsdrag
Förslaget uppvisar en tydlig landskapsarkitektonisk idé där struktur och vegetation
samverkar för att skapa rumslighet. Viktiga basfunktioner som angöring,
avfallshantering samt erforderlig parkering för cyklar redovisas tydligt.
2. Fördröjning av dagvatten
Lösningar för att fördröja dagvatten bidrar till gestaltningskonceptet och integreras i
markutformningen.
3. Ekosystemtjänster
Utemiljön gestaltas för att understödja ekosystemtjänster från alla kategorier, det vill
säga reglerande, försörjande, stödjande och kulturella. Till stöd för gestaltningsarbetet
kan Naturvårdsverkets Ekosystemtjänstförteckning användas.
Bebyggelse

Bebyggelsen i Visborg samverkar med utemiljön för att åstadkomma en fullödig,
hållbar och robust stadsdel.
5. Bebyggelsens arkitektoniska idé och utformning
Förslaget uppvisar en tydlig, välgestaltad och genomförbar arkitektonisk idé från
helhet till detalj. Volym, skala, färg- och materialval, fasad- och takform, mötet med
gårdsmiljö samt planlösningar samverkar.
6. Bebyggelsens bidrag till helhet och hållbarhet
Den arkitektoniska idén förhåller sig på ett inkännande och medvetet sätt till
Regementsområdet och inspireras av platsens karaktäristiska värden som
grönstruktur, gator samt övriga platsbildningar och stadsrum inom närområdet.
Arkitekturen stärker upplevelsen av Visborgs publika och gemensamma rum. Här är
det enkelt, tryggt och trevligt att gå och cykla. Utformningen integrerar hållbara
lösningar på ett kreativt och innovativt sätt.
Samspel och identitet

Genom att sätta de boende och deras olika behov i fokus främjas social hållbarhet
och inkludering. I Visborg ska särskilt barn, äldre och personer med
funktionsvariationer visas omsorg.
4. Interaktioner och möten
Inom området struktureras och utformas byggnader och gårdsmiljö för att både
gynna mellanmänskliga interaktioner och en privat sfär. Perspektiv som trygghet,
jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet genomsyrar förslaget. Gestaltningen av
entréer och förgårdsmark mot angränsande kvartersgata är särskilt betydelsefull. Här
finns en gestaltad tydlighet mellan de privata uteplatserna och angränsande gata och
gårdsrum.
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5. Delaktighet och variation
Förslaget möjliggör flexibilitet i planlösningen för att fylla olika behov och önskemål.
Strukturen öppnar för delade funktioner.
6. Genius loci
Förslaget uppvisar identitetsbärande drag och platsförankring i det som utgör dåtid,
nutid och framtid i Visborg.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer tillsammans med Stadsutvecklingsprojekt att
ovan beskrivna förutsättningar, upplägg samt ramar för markanvisningstävlingen är
väl genomtänkta och tydligt definierade.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför Regionstyrelsen att ge
Stadsutvecklingsprojekt Visborg i uppdrag att i november 2021 återkomma med
material för slutligt godkännande samt beslut om att genomförande av tävlingen
enligt tidplan ovan.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF
SBF
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1389
27 september 2021

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Kunskapstest för beslutsfattare i Region
Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen avslår medborgarförslaget.

Ärendet

I medborgarförslag den 7 december 2019 föreslås som det sammanfattningsvis får
förstås att beslutsfattare i Region Gotland ska genomgå kunskapstest om ekonomi
och budgetering. Regionfullmäktige beslutade den 16 december 2019, § 319 att
överlämna ärendet till regionstyrelsen.
Regionstyrelseförvaltningen får framhålla följande. Beslut fattas kollektivt av
förtroendevalda. Rätten att fatta beslut kan i vissa fall delegeras, även till anställda.
Partierna svarar för rekryteringen av dem som nomineras för uppdrag som
förtroendevalda i regionen. Regionen rekryterar för anställning och vissa tester kan
därvid förekomma. Regionen utbildar eller vidareutbildar såväl förtroendevalda som
anställda, inte minst i ekonomiska frågor. Budgeten beslutas av regionfullmäktige,
som utgör en bred representation av gotlänningarna och deras intressen. Vad ett
kunskapstest skulle tillföra framstår i sammanhanget som oklart. Likaså hur
resultaten av sådant test skulle hanteras vidare. Medborgarslaget bör därför avslås.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag den 7 december 2019
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren
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23 september 2021

Elisabeth Jonsson Höök

Regionstyrelsen

Motion. Gotlands framtida skolorganisation
Förslag till beslut

Motionen avslås

Sammanfattning

En motion har inkommit regionfullmäktige angående skolorganisationen på Gotland.
Motionären, Liberalerna Gotland, yrkar genom tolv punkter på principer som man
anser bör styra det fortsatta arbetet med Region Gotlands skolorganisation.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som fattat beslut som
hänvisar till en nyligen genomförd genomlysning av Gotlands skolorganisation. Barnoch utbildningsnämnden menar att av motionens tolv punkter stämmer de flesta med
det befintliga underlaget utbildnings- och arbetslivsförvaltningen utarbetat.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det underlag som utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har tagit fram sen tidigare i hög grad liknar motionens
yrkanden och att arbete redan sker i den riktningen. Ur ett barnrättsperspektiv vill
regionstyrelseförvaltningen betona alla barns rätt till en likvärdig skola med hög
kvalitet och vikten av en gotländsk skolorganisation som främjar detta.
Beslutsunderlag

Motion. Gotlands framtida skolorganisation
BUN protokoll 21-09-13 § 82
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Motion: Gotlands framtida skolorganisation

Liberalerna sätter alltid skolan först
Liberalerna är – och har alltid varit – skolpartiet. Vi älskar kunskap helt enkelt, eftersom det är
biljetten till ett liv som man styr över själv.
Kunskap och bildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att
orientera sig och fatta egna självständiga beslut. Grundskolan ska därför ha höga förväntningar på
varje individ och prioritera kunskap. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper som
krävs för att klara fortsatta studier.
För oss är det därför mycket viktigt att skolorna på Gotland måste ha förmåga att leverera god
undervisning och ge det stöd som behövs till samtliga barn och elever. Möjligheten för våra barn att
tillgodogöra sig kunskap och utbildning är avgörande för både individens och samhällets
utveckling.
Skolorna på Gotland måste ges bästa möjliga förutsättningar för att leverera god undervisning till
samtliga barn och elever. I det arbetet är en förändring av skolorganisationen nödvändig.
Det finns många utmaningar framåt i den gotländska förskolan och grundskolan som behöver lösas.
Bland annat lärarbrist, ökade krav på behörighet, skillnader i förutsättningarna att bedriva
utbildning, skillnader i elevresultat, begränsade ekonomiska resurser, eftersatt byggnadsunderhåll
för att nämna några av de viktigaste.
För att på bästa sätt möta de utmaningarna är det viktigt att skolorna vi har på Gotland ska vara
både pedagogiskt och ekonomiskt bärkraftiga, samt att både lärmiljö och fysisk miljö är den bästa
möjliga.
Vi behöver skapa en Gotländsk skolorganisation som är stabilt hållbar över lång tid, och som har en
möjlighet att dynamiskt kunna följa demografiska förändringar.
Vi behöver ha en skolorganisation som möjliggör att våra lärare ska kunna arbeta tillsammans i lag
runt planering, undervisning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Därför menar
Liberalerna Gotland att skolor med elever från och med årskurs fyra skall ha en storlek som
motsvarar minst två paralleller, samt att årskurserna fyra till nio ska samlokaliseras. Skolor med
yngre elever kan, i undantagsfall där till exempel restiden för eleverna till en fullstor skola blir
_________________________________________
LIBERALERNA GOTLAND
Regementsgatan 2, 621 50 Visby
0498-48 27 60 gotland@liberalerna.se

orimlig, vara av mindre storlek. Dessa mindre skolor benämner vi 'Bygdeskolor', och de ska ha
förstärkta stödresurser.
Liberalerna anser också att det är mycket viktigt att skolledning, elevhälsopersonal och andra
stödfunktioner ska kunna vara mer närvarande och ska inte behöva avsätta tid för resor under
arbetsdagen - med mindre tid till eleverna som följd. Särskilt vill vi lyfta fram att elevhälsovården
på varje skola måste ha ändamålsenliga lokaler. Myndighetskritiken om att de gotländska skolorna
inte uppfyller kravet på förebyggande hälsoarbete måste tas på största allvar.
Skolorganisationen för förskolan och grundskolan på Gotland behöver därför förändras för att möta
de utmaningar som vi står inför och ge alla barn och elever bästa möjliga förutsättningar att klara
skolan.
Liberalerna vill stimulera till kreativitet och nytänkande inom skolorganisationen. Vi tror att en
större frihetsgrad för professionen – mindre lokalpolitisk detaljstyrning – främjar hela
organisationens kreativa förmåga. Vi ser också att detta måste vara möjligt även inom ramen för
kommunal verksamhet, inte bara som privata friskolor. Vi vill därför utvärdera intraprenadformen
genom fullskaleförsök för två skolområden.
Baserat på dessa resonemang, så anser Liberalerna Gotland att nedanstående principer ska styra det
fortsatta arbetet med omorganisationen av Region Gotlands skolorganisation.
Liberalerna Gotland yrkar att:
•

Samtliga skolor inklusive förskolor ska ha ändamålsenliga lokaler för elevhälsovård.

•

Samtliga skolor inklusive förskolor ska ha en organisation som förmår att säkra lärarnas
möjlighet till pedagogisk fortbildning.

•

Samtliga grundskolor ska ha minst en ordinarie eller biträdande heltids rektorstjänst.

•

Årskurserna fyra till nio ska inom skolområdena samlokaliseras.

•

Skolor som bedriver undervisning i årskurserna fyra till nio, ska i dessa årskurser ha en
storlek som över tid motsvarar minst två paralleller.

•

Skolor som bedriver undervisning i årskurserna fyra till nio, men som långsiktigt inte
uppnår volymkraven, ska avveckla samtliga dessa årskurser.

•

Skolor som bedriver undervisning i förskoleklass och till och med årskurs tre bör i dessa
årskurser ha en storlek som över tid motsvarar minst två paralleller.

•

Skolor som bedriver undervisning i förskoleklass och till och med årskurs tre, men som
långsiktigt inte uppnår volymkraven, bör i normalfallet avveckla samtliga dessa årskurser.

•

Grundskolor med elever endast till och med årskurs tre bör samlokaliseras med förskola.

•

Grundskolor med elever endast till och med årskurs tre och som långsiktigt inte uppnår
volymkraven, men som av särskilda skäl ändå inte avvecklas,
◦ bör benämnas Bygdeskolor, och
◦ ska samlokaliseras med förskola, och
◦ ska ha en med förskolan gemensam heltids rektorstjänst, samt
◦ ska ha en med förskolan gemensam heltids specialpedagogtjänst.

•

Förskolor bör bör ha en storlek storlek som över tid motsvarar minst två normalstora
avdelningar.

•

Minst två skolområden ska vara kommunala självförvaltningsorgan, även kallat
intraprenader/kommunala friskolor.
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