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Kommentar

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021
Årets resultat 216 mnkr
Årets resultat 2021 uppgår till 216 mnkr, vilket är ett historiskt högt resultat. Det goda resultatet beror huvudsakligen
på en stark utveckling av skatteintäkterna, en stor ökning
av både generella och riktade statsbidrag samt ett positivt
finansnetto för att pensionsmedelsplaceringarna ökat
mycket i värde.
Vinster från fastighetsförsäljningar och exploatering bidrar
till resultatet med 81 mnkr samtidigt belastar kostnader av
engångskaraktär resultatet med sammanlagt 174 mnkr.
Det är kostnader för ökad avsättning för gamla deponier,
värdereglering av exploateringstillgångar och ökad avsättning för pensionsskulden.
Nämnderna har en positiv budgetavvikelse på 54 mnkr. Det
beror bland annat på stora riktade statsbidrag inom vård
och omsorg för hantering av pandemin men även på statliga satsningar i dessa verksamheter. Några nämnder har
under året fått utökad budget med 59 mnkr för stödåtgärder med anledning av pandemin.

Fyra av sju nämnder redovisar överskott; socialnämnden,
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Tre nämnder har underskott; tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden. De stora underskotten
finns i verksamheterna kollektivtrafik, avfall, grundskola,
räddningstjänst samt plan- och bygglov.

Investeringsutgifter 424 mnkr

Årets investeringsutgifter uppgick till 424 mnkr (2020,
388 mnkr), en positiv budgetavvikelse med 588 mnkr. Investeringarna har med god marginal kunnat finansieras av
kassaflödet från den löpande verksamheten. Egenfinansieringen av investeringar var 173 % totalt. För de skattefinansierade investeringarna var egenfinansieringen 228 %,
vilket överträffar målsättningen på 100 %.

Investeringar per verksamhet, mnkr
Infrastruktur, skydd, hamn
Fritid, kultur
Pedagogisk verksamhet
Vård och omsorg
Vatten, avlopp, avfall
Hälso- och sjukvård
Gemensam verksamhet

Årets resultat efter balanskravsjusteringar slutar på
125 mnkr efter att reavinster från försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster och förluster frånvärdepapper beaktats.









Finansiella nyckeltal

Likviditeten fortsatt god

Procent

2019

2020

2021

Budgeterat resultat / nettokostnader

1,1

3,3

1,0

Årets resultat / nettokostnader

2,2

2,8

3,8

Skatteintäkter och bidrag, förändring

4,5

6,3

5,5

Nettokostnader inkl finansnetto, förändring

6,2

5,6

4,5

Nettokostnad nämnderna, förändring

3,8

4,2

3,8

42,8

41,9

43,7

163

222

228

Soliditet
Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierad verksamhet

Resultatmålen uppnås

Målen för budgeterat resultat (minst 1 % av nettokostnaden) respektive årets resultat uppnås (minst 1 % av nettokostnaden). Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar
med 5,5 %. En snabb återhämtning i ekonomin har gjort
att skatteintäkterna ökar med 6,0 % motsvarande
239 mnkr. De generella statsbidragen ökar med 4,1 %
motsvarande 70 mnkr samtidigt som de riktade statsbidragen ökar med 7,4 % motsvarande 54 mnkr. Nettokostnaderna ökar med 4,5 procent. Både intäkter och kostnader
har påverkats mycket av pandemin. Den underliggande
kostnadsutvecklingen är hög men kompenseras av att intäkterna ökar mer. Över tid får inte nettokostnaderna öka
mer än skatteintäkter och bidrag om ekonomin ska vara
långsiktigt hållbar.

Överskott i nämnderna på 54 mnkr
Nämnderna har ett samlat överskott mot budget på
54 mnkr (2020, 29 mnkr). Under året har nämnderna fått
59 mnkr i tilläggsbudget. I jämförelse med 2020 utökades
nämndernas grundbudget med 4,8 procent. Nettokostnaderna i nämnderna ökar med 3,8 procent.

69
29
77
63
103
52
31

Likviditeten är fortsatt god. Den främsta anledningen är intäkter från statsbidrag och fastighetsförsäljningar. I mars
placerades 100 mnkr av likvida medel i räntefonder. Likvida
medel inklusive räntefonder uppgick vid årets slut till 232
mnkr (2020, 370 mnkr). Den goda likviditeten har även använts för att minska låneskulden med 185 mnkr. Låneskulden uppgick vid årsskiftet till 390 mnkr. Räntekostnaderna
för skulden var 6 mnkr. Den genomsnittliga räntan på låneskulden vid årets slut var 1,5 % och har ökat något då
andel rörliga lån minskat. Den goda likviditeten har också
möjliggjort att 150 mnkr kunnat avsättas till pensionsmedelsförvaltningen.

Målet för soliditeten uppnås

Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget kapital och är ett mått på finansiell styrka.
Soliditeten ökade med 1,8 procentenheter till 43,7 % och
närmar sig 45 %. Den främsta orsaken är det starka resultatet.

Sammanfattning

Samtliga finansiella mål uppnås. Det rekordhöga resultatet
har bidragit till att den ekonomiska ställningen har stärkts.
Investeringarna har kunnat finansieras helt med egna medel. Låneskulden har kunnat minskas mycket samtidigt som
extra medel kunnat sättas av till pensionsmedelsförvaltningen. Likviditeten är fortsatt god och underlättar finansieringen av investeringar framåt.
Ett fortsatt arbete för att ytterligare effektivisera verksamheten kommer att krävas även i fortsättningen för att bibehålla en ekonomi i balans då behoven inom vård, omsorg
och skola väntas öka.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021
Resultaträkning, mnkr
Bokslut 2021

4 143

4 610

4 372

4 214

-9 535

-10 105

-9 740

-9 675

-300

-303

-297

-295

Verksamhetens intäkter *
Verksamhetens kostnader *
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Helårsprognos Helårsprognos
Delår 2
Delår 1

Rev. Budget

-5 692

-5 798

-5 665

-5 756

Skatteintäkter

4 046

4 191

4 156

4 131

Generella statsbidrag och utjämning

1 724

1 762

1 715

1 715

78

155

206

90

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

15

85

63

31

Finansiella kostnader

-34

-24

-23

-25

Årets resultat

59

216

246

96

- realisationsvinster
- orealiserade vinster/förluster värdepapper
+ återföring oreal. vinster/förluster värdepapper
Årets resultat e. balanskravsjusteringar

-27
-67
3
125

* Ej justerad för interna poster

Budgetavvikelse nämnder
netto, mnkr
Bokslut
2021
Regionstyrelsen

Helårsprognos Helårsprognos
Delår 2
Delår 1

22

8

-11

4

3

2

Regionstyrelseförvaltningen

24

10

-8

Räddningstjänsten

-6

-5

-5

-11

-28

-53

Miljö- och byggnämnden

-6

-6

-1

Barn- och utbildningsnämnden

-9

-9

-9

5

5

2

Socialnämnden

39

20

0

Hälso- och sjukvårdsnämnden

14

0

0

Summa

54

-10

-72

varav
Politikerorganisationen

Tekniska nämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Regionstyrelseförvaltningen, Ekonomi
1 februari 2022
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Bokslutskommuniké 2021

Digital justering

Bokslut 2021
Region Gotland

Bokslut 2021
Resultaträkning, mnkr
Rev. Budget

Bokslut 2021

Helårsprognos
Delår 2

Verksamhetens intäkter *
Verksamhetens kostnader *
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

4 143
-9 535
-300
-5 692

4 610
-10 105
-303
-5 798

4 372
-9 740
-297
-5 665

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

4 046
1 724

4 191
1 762

4 156
1 715

Verksamhetens resultat

78

155

206

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

15
-34

85
-24

63
-23

Årets resultat

59

216

246

- reavinster
- orealiserade vinster/förluster i värdepapper
+ återföring orealiserade vinster/förluster värdepapper

Årets resultat e. balanskravsjusteringar
* Ej justerad för interna poster

Regionstyrelseförvaltningen, Ekonomi

-27
-67
3

125

Bokslut 2021 - Nämnder
Regionstyrelsen
Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltning
Räddningstjänst
Teknisk nämnd
Miljö o byggnämnd
Barn o utbildningsnämnd
Gymn o vuxenutbildn nämnd
Socialnämnd
Hälso o sjukvårdsnämnd
S:a nämnder

Regionstyrelseförvaltningen, Ekonomi

Rev Budget
526
31
439
56
205
34
1 256
330
1 468
1 821
5 640

Utfall
504
27
415
62
216
40
1 265
325
1 429
1 807
5 586

Avvikelse
22
4
24
-6
-11
-6
-9
5
39
14
54

Avvikelse
Prognos
Delår 2
8
3
10
-5
-28
-6
-9
5
20
0
-10

Bokslut 2021
Utveckling årets resultat och balanskravsresultat 2017-2021, mnkr
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Balanskravsresultat
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Bokslut 2021

Årets resultat i förhållande till nettokostnaderna 2017-2021, %
5

4,3

4,5

3,8

4
3,5

3,8
3,3

3,1
2,8

3
2,5

2,2

2
1,5

1,3
0,9

1

0,3

0,5
0
2017

2018

2019

2020

Årets resultat / nettokostnaderna, %
Årets resultat / nettokostnaderna (exkl jämförelsestörande poster), %
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2021

Bokslut 2021
Skatter och bidrag samt nettokostnadsutveckling 2017-2021, %
7,0

6,3

6,2
6,0

5,0

5,6
5,0
4,5

4,3
4,0

5,5
4,5 4,5

3,8

3,6

3,8

3,8

2,7

3,0

2,1
2,0

1,0

0,0
2017
Skatteintäkter och bidrag
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2018
Nettokostnad inkl finansnetto

2019

2020

2021

Nettokostnad inkl finansnetto men exkl jämförelsestörande poster

Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter, mkr

2021

2020

Förändr %

Försäljning varor och tjänster

109

92

18,5

Avgifter och taxor

548

511

7,2

Hyror och arrenden

114

112

1,8

Statsbidrag

780

726

7,4

Bidrag och ersättningar

18

15

20,0

Reavinster

27

54

-50,0

Exploateringsintäkter

65

17

282,4

Övriga intäkter

79

78

1,3

1 740

1 605

8,4

Summa verksamhetens intäkter

Regionstyrelseförvaltningen, Ekonomi

Bokslut 2021
Riktade statsbidrag per nämnd
Miljö o byggnämnd

2021 Andel av total, %
4

1

Teknisk nämnd

16

2

Barn o utbildningsnämnd

82

11

Gymn o vuxenutbildn nämnd

83

11

Socialnämnd

63

8

459

59

73

9

Hälso o sjukvårdsnämnd
Regionstyrelsen
Summa

Regionstyrelseförvaltningen, Ekonomi

780

Bokslut 2021
Verksamhetens kostnader
Material, inventarier
Bidrag, transfereringar
Köp av huvudverksamhet
Konsulter
Tillfälligt inhyrd personal
Löner och sociala avgifter
Pensioner, löneskatt
Lokal- och fastighetskostnader
Bränsle och energi
Förbrukningsmaterial
Transporter och resor
Övriga köpta tjänster
Reaförlust, utrangering tillgångar
Exploateringsutgifter
Övriga verksamhetskostnader
Summa verksamhetens kostnader

Regionstyrelseförvaltningen, Ekonomi

2021
2020 Förändr %
-146
-104
40,4
-249
-230
8,3
-1225
-1137
7,7
-66
-55
20,0
-107
-103
3,9
-3 617 -3 467
4,3
-469
-381
23,1
-223
-235
-5,1
-82
-80
2,5
-469
-443
5,9
-127
-124
2,4
-199
-174
14,4
-2
-24
-91,7
-11
-2
450,0
-243
-233
4,3
-7 235 -6 792
6,5

Bokslut – 2021, Investeringar
Investeringar 424 mnkr (2020: 388 mnkr)
Investeringar per verksamhet, mnkr
 Infrastruktur, skydd, hamn
69
 Fritid, kultur
29
 Pedagogisk verksamhet
77
 Vård och omsorg
63
 Vatten, avlopp, avfall
103
 Hälso- och sjukvård
52
 Gemensam verksamhet
31

Regionstyrelseförvaltningen, Ekonomi

Bokslut 2021
Egenfinansiering av investeringar 2017-2021, %
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Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierad verksamhet

Bokslut 2021
Låneskuld, likvida medel, investeringar 2017-2021, mnkr
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Lån i banker och kreditinstitut
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Likvida medel

2021

Bokslut 2021
Pensionsskuld, pensionsmedel 2017-2021, mnkr
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Pensionsmedel, mnkr
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Pensionsmedel i relation till pensionsskuld, procent

Bokslut 2021
Soliditetens utveckling 2017-2021, %
50,0

43,1

42,0

42,8

43,7
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-10,0

2018

-3,0

2019

3,5
2020

7,3

2021
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-20,0
Soliditet enligt balansräkningen
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Soliditet inkl pensionsförpliktelse inom linjen

Bokslut 2021 - Sammanfattning
• Målet för budgeterat resultat uppnås (Utfall 1,0% Mål 1,0%)
• Målet för årets resultat uppnås (Utfall 3,8% Mål 1,0%)
• Balanskravsresultatet 125 mkr i nivå med resultatmålet 2%
• Nämnderna totalt i balans med budget
• Investeringar finansierade med egna medel

• Målet för soliditet uppnås (närma sig 45%)
• Pensionsmedel täcker 13% av total pensionsskuld,
ökning med 6 procentenheter

• Likviditet fortsatt god
• Avsättning till Resultatutjämningsreserv med 63 mkr möjligt
Regionstyrelseförvaltningen, Ekonomi

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/12
4 februari 2022

Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2021 - regionstyrelseförvaltningen
Förslag till beslut

•

2021 års verksamhetsberättelse inklusive särskilda skrivelser godkänns.

Sammanfattning

I bifogat underlag framgår i enlighet med Anvisningar för årsredovisning och bokslut 2021.


Verksamhetsberättelse regionstyrelseförvaltningen 2021 med bilagor



Sammanfattande text av nämndens verksamhetsberättelse – kommer ingå i
Region Gotlands årsredovisning



Förslag till överföring av ekonomiskt resultat – beslut fattas i särskilt ärende
tillsammans med övriga nämnders underlag



Synpunkter – förslag inför framtagande av Region Gotlands årsredovisning



Uppföljning av den internationella strategin – underlag från RSF till
kommande redovisning för hela Region Gotland

samt


Verksamhetsberättelse för respektive avdelning inom RSF



Resultat 2021 för politikerorganisationen

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Regionstyrelsen - RSF

Verksamhetsberättelse 2021

1 Sammanfattning
Regionstyrelseförvaltningen har under perioden bedrivit ett aktivt arbete för att bidra till
regionens måluppfyllelse. Sedan den nya regionala utvecklingsstrategin antagits har arbete
drivits för att ta fram genomförandeprogram för klimat, miljö och energi, näringslivets
förutsättningar och innovation samt social välfärd. Arbete pågår med att ta fram en ny
styrmodell med syfte att skapa en röd tråd från den regionala utvecklingsstrategin till
koncernstyrningen. Vidare har insatser gjort för att stärka digitaliseringen i såväl regionen
som förvaltningen, digitaliseringsplaner är fastställda. Aktuellt under perioden och även
framåt är bland annat Almedalsveckans förnyelse, organisationskultursarbete, framtidens
måltidsverksamhet, nytt badhus, utveckling av biblioteken samt arbetet med ärendeprocess
och informationsförvaltning/e-arkiv.
Sjuktalet för 2021 var 4,2 vilket är betydligt lägre jämfört med föregående år då sjuktalet var
5,8. Det är framför allt korta sjukskrivningar, upp till dag 14 som sjunkit. Pandemin har
fortsatt påverkan på verksamheten, bland annat arbetar ännu vissa yrkeskategorier på
distans i olika omfattning av arbetstiden. Den 1 januari 2021 trädde Heltid som norm i
kraft, vilket inneburit att cirka 25 medarbetare sökt och också erhållit utökad
sysselsättningsgrad.
Årets resultat uppgår till +24,6 mnkr. Årets överskott förklaras främst av överskott i
centrala anslag avseende bidrag, fackliga företrädare, samt förseningar i investeringar som
medfört överskott inom kapitalkostnads- och hyresbudgeten. Stora överskott redovisas
även vad gäller anslaget för förstudier av exploateringsprojekt. Vidare återfinns överskott i
verksamheten i form av personalrelaterade orsaker och övriga kostnader.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Omvärld och samhälle

Pandemin har fortsatt varit ytterst närvarande i verksamheten. Det har funnits ett fortsatt
behov av förändrade arbetssätt och anpassningar efter rådande omständigheter under hela
år 2021. Ytterligare stödåtgärder för det gotländska näringslivet samt fritids- och
kultursektorn har genomförts. Kulturrådet har för 2021 beviljat Region Gotland medel för
aktörer inom Kultursamverkansmodellen. Spridningen av Coronavirus har haft en fortsatt
kraftigt påverkan på all planering inom kris- och beredskapsverksamheten. Förvaltningens
vardagliga utåtriktade verksamhet har anpassats kraftigt. Kommunikationsinsatserna har
varit omfattande. Resurser har också omprioriterats för att klara vaccinationsarbetet på
bästa sätt. Internt stöd kring arbetsmiljö, arbetsrätt, bemanning och samverkan med de
fackliga organisationerna har varit starkt prioriterat.
Hållbarhet och styrning

Efter att den nya regionala utvecklingsstrategin antagits har arbete drivits för att ta fram
genomförandeprogram för klimat, miljö och energi, näringslivets förutsättningar och
innovation samt social välfärd. Former för samråd och samarbete har diskuterats för att
driva implementeringen. Arbete med en ny styrmodell med syfte att skapa en röd tråd från
den regionala utvecklingsstrategin till koncernstyrningen pågår och processen inkluderar
både förtroendevalda och tjänstepersoner. Målet är att den nya styrmodellen ska bygga på
tillit och tydlighet i styrningen genom hela organisationen. En övergripande processkarta
för regionen har lagts fast. Processer är en del i strategiskt kvalitets- och
digitaliseringsarbete.
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Digitalisering och information

Digitaliseringen i såväl regionen som förvaltningen fortsätter. Digitaliseringsplaner finns nu
framtagna och beslutade. Ett antal större viktiga avtal är tecknade, e-tjänster och
telefonilösningar har utvecklats och en lösning för e-signaturer finns på plats. De allvarliga
DDoS-attackerna under våren 2021 har bland annat resulterat i en säkerhetsanalys med
åtgärdsplaner. Utvecklingen av informationsförvaltningsprocessen går vidare. Det digitala
stöd för processorienterad informationsförvaltning/e-arkiv som upphandlats ger helt nya
förutsättningar till kvalitet och effektivitet i informationsförvaltningen framåt men ställer
också stora krav på samtliga förvaltningar att säkerställa överlämningen av information från
dagens system in i det nya.
Demokrati och delaktighet

Inom demokratiområdet har arbetet med att ta fram en policy för medborgardialog
påbörjats liksom uppdraget att införa bedömning av tvärperspektiv i underlag till
förtroendevalda i den politiska ärendeberedningen. Valnämnden på Gotland aktiverades
under våren, inför kommande allmänna val 2022. Årets digitala Almedalsvecka
genomfördes med framgång och beslut finns att från 2022 korta veckan till fem dagar samt
att inrätta ett Almedalsråd under regionstyrelsen. Utifrån förändrad lagstiftning har politiskt
beslut fattats att från sommaren 2022 inrätta en visselblåsarfunktion. Stort fokus och arbete
har legat på att ta fram ny lokalisering för badhus i Visby och regionfullmäktige har nu
beslutat om lokalisering till Solberga park.
Samverkan

Inom ramen för effektiviseringsprogrammet har ytterligare beslut fattats kring framtida
samhällsbyggnadsprocess och också utvecklingen av måltidsverksamheten.
Regionstyrelseförvaltningen har ett särskilt ansvar att hålla samman och koordinera större
regionövergripande processer. Under 2021 har initiativ tagits till att skapa ett
regionövergripande samverkansforum för måltidsfrågor liksom inom
informationsförvaltning och klimat och miljö. Förvaltningen deltar i omställningen till god
och nära vård.
Övriga frågor och beslut som påverkar förvaltningens verksamhet, ekonomi och
möjlighet att bidra till måluppfyllelse är:



Utmaning av drift av Solberga och Hemse baden.



Program sänkta inköpskostnader är etablerat och ett strategiskt upphandlingsråd
har etablerats, arbete med årscykel och anskaffningscykel har fortsatt, en
upphandlingssupport har inrättat.



Ett upphandlingsforum näringsliv har etablerats för bättre förutsättningar för
företag att lägga anbud och delta i upphandlingar



Energicentrum är nu fullt ut etablerad med rekrytering av grundbemanning, avtalad
lokal och etablerad webbsida.



Tidplanen för ny biblioteksplan har förlängts till början av 2022. Beslut har fattats
om inköp av två istället för en mindre biblioteksbuss. Projekt bokstart är avslutat
och implementeringsarbete pågår.



Ny kulturkonsulentorganisation beslutad.
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Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har utifrån nya lagkrav på tillgänglighet
genomfört en tillsyn av Region Gotlands hemsida vilket gav en åtgärdslista med
brister som ska åtgärdas snarast möjligt.



Under hösten blev riktlinjer för hemarbete och distansarbete fastlagda. Ett steg mot
att möjliggöra flexiblare arbetssätt



För att förstärka förvaltningens arbete med lokalförsörjning har en lokalsamordnare
i RSF rekryterats.



Genom ett antal regionövergripande projekt och utvecklingsuppdrag driver HRavdelningen utveckling för att utveckla regionen mot att klara
kompetensförsörjningen framåt.



Projektet Norma har under året tagit fram ett antal filmer kring konflikter och
grogrunder till konflikter som ett stöd i att stärka både medarbetar och ledarskapet
kring konflikter och kulturförflyttningar.



Som ett led i att skapa bättre förutsättningar för utveckling i arbetet relaterat till
förtroendevalda och medborgares rättigheter flyttas verksamheterna
överförmyndare, patientnämnd, val samt budget och skuld till avdelning kvalitet
och kansli och bildar tillsammans med stads-sekretariatet och juridik en ny enhet
2022. Samtidigt formas enheten informationsförvaltning.

3 Förväntad utveckling
De övergripande förändringsmönstren i omvärlden inom klimat- och miljö, globalisering,
digitalisering, demografi/livsstil och demokrati kommer ha påverkan på förvaltningens
förutsättningar att forma en långsiktigt hållbar verksamhet och är frågor vi behöver förhålla
oss till i både ett kortare och längre perspektiv.
Hållbarhet

Med utgångspunkt i Agenda 2030 och ny regional utvecklingsstrategi kommer insatser att
göras inom samtliga hållbarhetsperspektiv. Genomförandeprogrammen ger driv för frågor
som klimat miljö och energi, näringslivets förutsättningar och innovation samt social
välfärd. Även strategin för smart specialisering kommer att påverka utvecklingen framåt.
Samverkan och samarbete har tidigare haft ett mer externt fokus men framåt kommer även
det interna perspektivet på hållbarhet att behöva förstärkas för att nå effekt i
måluppfyllelse. Den nya styrmodellen, det samlade ledningssystemet, arbetet för god och
nära vård samt modellen för medborgardialog blir viktiga faktorer för framgång. Viktiga för
den interna utvecklingen är också det pågående organisationskultursarbetet och förbättring
av chefers förutsättningar med grund i ledarstrategin.
Globalisering

Ökad oro i världen skapar osäkerheter framåt. Effekter och konsekvenser av pandemin
måste fortsatt bevakas och hanteras ett tag till för att mildra negativ utveckling inom
områden som ekonomi, arbetsmarknad, näringslivsutveckling och folkhälsa. God
omvärldsbevakning och intern faktainsamling, analys, kommunikation och dialoger är
viktiga förmågor att utveckla i förvaltningen och Region Gotland för att kunna förhålla sig
till omvärlden på ett resilient sätt. Beredskap måste byggas upp för att kunna hantera
åtgärder, behov av snabba förändringar och t ex flyktingströmmar. Förändringar i
lagstiftning och statlig styrning förväntas och förvaltningen behöver särskilt beakta
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utvecklingen inom brottsförebyggande arbete och säkerhetsskydd. Här väntas striktare
styrning också på organisationsnivå samt ökade statliga bidrag vilket behöver hanteras.
Digitalisering

Ökad digitalisering förutsätter såväl tillgång till teknik som processarbete,
verksamhetsutveckling och förändringsledning. Lagstiftningen ställer höga krav och viktiga
beslut måste fattas kring hantering av data i molntjänster. Pandemin har bland annat
inneburit att tillgången på halvledare och andra komponenter minskat. För Region Gotland
innebär detta att det är svårt att få tag i den tekniska utrusning som behövs. Praktiskt
innebär detta att vi under 2022 kommer behöva prioritera hårdare. Utvecklingen inom
informationsförvaltningsområdet fortsätter med e-arkiv, informationssäkerhetsarbetet
inklusive personuppgiftshanteringen, systemförvaltningen.
Demografi

Den demografiska utvecklingen med fler äldre och yngre och färre i arbetsför ålder skapar
utmaningar för kompetensförsörjning vilket redan i dag är en svårighet inom flera
yrkesgrupper inom förvaltningen. Nya arbetssätt och andra erfarenheter efter pandemin
behöver tas omhand. Livsstilsfrågor och hur och var medborgarna framåt kommer att
bosätta sig och leva kan också påverka. Dessutom ökar medborgarnas förväntningar på
delaktighet, kommunikation, tillgänglighet, snabbhet och flexibilitet. Kommunikationerna
till och från ön är en avgörande fråga framåt. De gotländska ståndpunkterna på
utredningen ”Uppdrag att analysera alternativa modeller för färjetrafik till Gotland” är att
trafiken till och från Gotland ska vara enkel, hållbar, prisvärd och snabb. Dessa parametrar
kan var för sig och tillsammans ge förutsättningar för att människor i högre grad kommer
att vilja besöka och bosätta sig på Gotland.
Demokrati

Såväl EU som Sveriges regering och SKR lyfter i strategier fram hur avgörande det är att
värna demokratin. Både i fråga om att utveckla förmågan till dialog med medborgarna och i
att säkra transparens, ärendeberedning, informationsförvaltning och säkerhet samt ledning
och styrning.
Annan utveckling av mer omfattande karaktär som förväntas är:



Beslut kring nytt badhus i Visby medför aktiviteter kommande år.



Dagens arbete inom biblioteken ger kraft för fortsatt framtida utvecklingsarbete.



Genom tillfälligt förstärkt arrangemangsstöd, filmstöd, tryckstöd och också den
statliga förstärkningen till institutionerna förväntas en stimulering av kulturlivet.
Behov finns för att prioritera att göra analyser av hur framtida stöd och behov
påverkats av pandemin och vad av det som getts i krisstöd behöver permanentas i
någon form.



Stärkt kvalitet inom området lokalförsörjning/lokalplanering.



Förnyelse av Almedalsveckan.



Arbete med bidragsöversyn och ny fritidsplan.



Inom Måltidsverksamheten har ökade och förändrade krav från medborgare vad
gäller utbud, flexibilitet och individuella koster påverkan på måltidsverksamheten
med alternativa produktionslösningar och behov av kompetensutveckling genom
hela måltidkedjan. Ett orosmoment är ökade livsmedelspriser.
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4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Regionstyrelseförvaltningen har genom aktiviteter bidragit till utvecklingen av det
gotländska samhället. Genom det regionala utvecklingsansvaret tillsammans med måltid-,
kultur- och fritidsuppdraget bidrar förvaltningen aktivt i frågor som spänner mellan
beredskap, jämlik hälsa, landsbygd, kulturliv, Almedalsveckan, energi, klimat och miljö.
Samverkan i dessa frågor sker med bland annat länsstyrelsen och polisen och en rad andra
myndigheter tillsammans med det gotländska näringslivet och civilsamhället. Vidare bör
partnerskapet med Uppsala universitet lyftas fram och det innovationsprojekt som pågår
inom den samverkan.
Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Mål 1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Förvaltningens positiva påverkan för uppfyllelse av detta mål sker indirekt.

Insatser sker inom samverkan med Uppsala Universitet, arbetet inom
samverkansstrukturen, del i God och Nära vård och utveckling av måltids- och
biblioteksverksamheterna. Exempel på aktiveter är arbete med ökad skolnärvaro i
samverkan mellan SOF och HSF och UAF, arbete för att öka andelen gymnasieelever som
äter skollunch, översyn av matsalsmiljöer samt flera aktiviteter för läsfrämjande och
lärande, bland annat har projektet Bokstart permanentats. En forskningsrapport visar att
familjer som deltagit i Bokstart på Gotland läser oftare och mer för sina barn och att deras
attityder till läsning blivit mer positiv.
Mål 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
alla barn har goda uppväxtvillkor
Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Förvaltningen har en viktig funktion i att strategiskt leda och planera för

måluppfyllelse och flera av förvaltningens avdelningar arbetar för att positionerna förflyttas
mot måluppfyllelse. I det följande beskrivs delar som utgör en god grund för att förbättra
den sociala välfärden på Gotland.
En del är samverkansstrukturen barn, vuxna, äldre som bidrar med samordnade aktiviteter
och evidens tillsammans med SOF, HSF, UAF. Till exempel har samverkan fördjupats i
och med framtagandet av handlingsplan psykisk hälsa samt aktiviteter kring
utskrivningsklara patienter mellan SOF och HSF.
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Vidare har förvaltningen tagit fram lägesbilder och underlag som visar på behov för att
kunna skapa likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i befolkningen. Förslag
har arbetats fram för framtida samarbetsprojekt samt mer ändamålsenlig organisation inom
regionen gällande arbetsmarknadsområdet. Avtal har skrivits med Röda Korset för att
kunna stötta utsatta grupper. Ett stort antal aktiviteter har genomförts inom ANDTS,
suicidprevention m.m. för att höja kunskapsnivån, lära sig verkningsfulla metoder eller hitta
nya samarbetsmöjligheter. Kötiderna inom budget- och skuldverksamheten har förbättrats
och ligger idag på drygt 5 veckor (4 veckor enligt rekommendationerna från
Konsumentverket). Offentliga måltider bidrar till goda förutsättningar för flera grupper.
Bland annat ger de förutsättningar och att barn kan ta till sig undervisningen under hela
skoldagen. Förvaltningen skapar också förutsättningar för en god och jämlik hälsa genom
att stärka människors livskvalitet i form av att inspirera till och möjliggöra upplevelser,
möten och meningsfull fritid inom kultur- och fritidsområdet. Flera projekt har genomförts
inom området kultur och hälsa; Dans för hälsa, föreställningen om identitet och kön och
en teaterföreställning om familjer med missbruk. Det nya forumet för strategisk samverkan
social hållbarhet där samtliga förvaltningar samt Gotlandshem deltar kommer att ge bättre
förutsättningar att leda och samordna arbetet mot målet än mer, vilket är ett arbete på lång
sikt.
Mål 3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: En positiv förflyttning mot målet kan konstateras bland annat utifrån att den nu
pågående pandemin har drivit på arbetet att ha en förmåga att hantera samhällsstörningar
inom både Region Gotland och förvaltningen. Samhällskritiska verksamheter har
identifierats och både styrkor och svagheter har visats. Detta kommer utgöra en god grund
i det fortsatta arbetet för stärka beredskapen och höja förmågan att hantera olika typer av
framtida samhällsstörningar.
Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Gotlands befolkning fortsätter öka. Arbete med projekt och kampanjer så
som; Bo, leva och verka, Välkommen till ön, kommunikationsaktiviteter riktade mot
distansarbetare, varumärkesplattform, Gotland Grow, utveckling av näringsliv,
landsbygdsutveckling, lokala utvecklingsplaner samt attraktiv arbetsgivare fortsätter och
resultatet av detta arbete har haft bäring på målet och kommer förhoppningsvis även
framöver ge ytterligare en positiv inverkan på målet.
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En viktig parameter i utvecklingen är de ”Gotländska ståndpunkterna” som har som
bärande tema att trafiken till och från Gotland ska vara enkel, hållbar, prisvärd och snabb.
Dessa parametrar kan var och för sig och tillsammans ge förutsättningar för att människor i
högre grad kommer att vilja besöka och bosätta sig på Gotland.
Mål 5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara
företag på hela Gotland
Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Förvaltningen arbetar på bred front för att positionerna ska förflyttas mot
måluppfyllelse. I det följande framgår olika insatser med syfte att skapa goda
förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på Gotland.
















Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och innovation har tagits
fram i samverkan med Gotländska aktörer.
Under pandemin har Region Gotland tagit fram sex stödpaket för att stödja och
stimulera näringslivet.
Gotland Grow är namnet på den samverkan som under 2021 byggts upp inom
etablerings- och företagsfrämjande systemet. En samverkan mellan Region
Gotland, Tillväxt Gotland, Almi samt Science Park Gotland. Paketering och
kommunikation lanserats på gotland.com.
Ny fas i Arbetet med att kvalitetsutveckla myndighetsutövning och bemötande
gentemot företag har genomförts. Förvaltningarna TKF och SBF har på avdelningoch enhetsnivå genomfört konsultledda diskussionsövningar för ökad kompetens
och förståelse.
Nytt företagsstöd REACT-checkar med inriktning mot omställning, hållbara
affärsmodeller, export och digitalisering implementerades under året.
Samverkansformen Näringslivsberedningen som är ett forum där
näringslivsorganisationerna samverkar med det offentliga har under året tagit fram
en gemensam plan för åtaganden som ska skapa tillväxt på Gotland. Planen
benämns Handslaget.
Nytt forum för ett operativt kompetensråd är etablerat. Nya instruktioner för
strategiskt- respektive operativt kompetensråd ska utarbetas. En plan och
presentation för arbetet är framtagen men arbetet är fördröjt med anledning av
prioritering av arbete med OECD:s analys/rapport, långtidssjukskrivning samt ökat
behov av arbetskraftsanalyser under pandemin.
Partnerskapet Region Gotland (HSF) med Uppsala Universitet driver
innovationsprojekt ihop med Science Park. Under 2021 har ett 40-tal idéer fångats i
HSF verksamhet varav en handfull prövats av Science Park.
Måltidsavdelningen arbetar för att öka andelen närproducerade livsmedel.
Förvaltningen arbetar på olika sätt för att öka förutsättningar för företagen på
Gotland att lägga anbud och delta i upphandlingar. 2021 har ett utkast till
intressentanalys tagits fram.
Under året har upphandlingsforum näringsliv Gotland etablerats. Syftet är att skapa
dialog och förståelse för upphandlingsarbetet mellan näringsliv och Region
Gotland.
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Upphandlingsforum ASF (arbetsintegrerade sociala företag) Gotland har etablerats
2021. Syftet är att ge ASF och Region Gotland goda förutsättningar att göra affärer
med varandra.

Mål 6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: För att skapa goda förutsättningar att bidra till målet har stort fokus lagts på
utveckling av samverkan och effektivitet i samhällsbyggnadsprocessen. Vidare så initierar
och driver förvaltningen både exploateringsprojekt och privata initiativ samt förfrågningar
som efter hantering i EXG och markgrupp bedöms som rimliga och realistiska. Till
exempel markanvisning för hyresrätter till Resona i Fårösund, nya studentbostäder på
Visby Korpralen 1. Pågående exploateringsprojekt är Järnvägen, Brodösen, dubbel
markanvisning, Romapaketet, Gråbo, Gymnastikhall Visborg där förvaltningen har en roll
som projektägare.
Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Mål 7. Gotlands klimatavtryck minskar
Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Pandemin har påskyndat ett förändrat beteende som nog inte kunnat uppnås så
snabbt på annat sätt. Resor både på Gotland och till fastlandet har minskat drastiskt. Möten
och utbildningar sker i stor utsträckning digitalt inom hela förvaltningen. En del av dessa
effekter kommer troligen fortsätta även när pandemin klingar av. Andra aktiviteter och
projekt som bidrar och även kommer bidra framöver till en positiv utveckling mot målet är
bland annat, etablerandet av Energicentrum Gotland, arbete med transportomställning
(fossilfria transporter), energieffektivitet, inköp av mer närproducerat och ekologiska
livsmedel, samt ett utökat miljö- och hållbarhetsarbete i upphandlingar. Det nu påbörjade
projektet kring "Vårt interna klimat, miljö och energiarbete inom Region Gotland" väntas
ge bra input till vad som behöver göras för en positiv klimatomställning.
Genomförandeprogram för RUS med fokus på klimat, miljö och energi sätter fokus och
ramar för området.
Mål 8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Förvaltningen bidrar till måluppfyllelse genom aktivt deltagande i en mängd
vattenrelaterade grupper och projekt, där de flesta har direkt eller indirekt bäring på målet.
Bland annat kan nämnas intern samordning och uppföljning av VA-planen, Blått centrum
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Gotland, det interna VA-innovationsrådet samt sedvanlig ärendehantering, där bland annat
det nya åtgärdsprogrammet för bättre vatten stod i centrum under året. Vattenperspektivet
har också bevakats i processer för såväl ny översiktsplan, i täktärenden som i det
genomförandeprogram för klimat, miljö och energi som är under framtagande.
För måluppfyllelse är det viktigt att Gotlands grundvattentillgångar inte försämras, varken
kvantitativt eller kvalitativt. I juli kom mark- och miljööverdomstolens beslut att inte pröva
Cementas överklagade brytningstillstånd på grund av bristfälligt underlag, bland annat när
det gäller företagets miljökonsekvensbeskrivning som i sin tur bland annat ska beskriva hur
den tänkta brytningen kommer påverka grundvattnet. Beslutet fick omedelbart stort
medialt genomslag, eftersom företagets brytningstillstånd löpte ut under hösten. Cementa
startade omedelbart processen kring en nytt, kortare brytningstillstånd där förvaltningen
medverkade i avgränsningssamrådet kring miljökonsekvensbeskrivningen.
Blått centrums verksamhet intensifierades i och med tillkomsten av
torskforskningsprojektet ReCod, vilket resulterade i en utbyggnad av forskningsstationen
Ar och nya tjänster. 2021 var sista året som försöksverksamhet för Blått centrum.
Regionstyrelsen fattade under våren beslut om att medverka till att permanenta
verksamheten från och med 2022.
Mål 9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen
Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Förvaltningens bidrag sker bland annat genom att livsmedelsupphandling och
meny- och receptarbete skapa förutsättningar för att öka andelen vegetariska,
närproducerade och ekologiska livsmedel. Andra kommande och påbörjade arbeten som
exempelvis hållbarhet inom upphandling och projekt kring näringslivets energiomställning
kommer kunna bidrar till ett ansvarsfullt samhällsbyggande.
5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Regionstyrelseförvaltningen har genom aktiviteter bidragit till utvecklingen av Region
Gotland som effektiv organisation. Förvaltningen har ett särskilt uppdrag att hålla samman
övergripande processer i organisationen och gör så via att vara sammankallande till
strategiska nätverk inom ekonomi, HR, kommunikation, digitalisering och kvalitet. Därtill
leder förvaltningen flera regionövergripande forum för samverkan till exempel FramSam,
samverkan barn, vuxna och äldre och social hållbarhet. Vidare har förvaltningen under året
samlat processen stöd till regionens chefer.
Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
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Mål 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma
i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Under 2021 har viktiga steg tagits för att förtydliga påverkanssystemen
synpunkter, medborgarförslag och medborgardialog genom förtydligad kommunikation på
gotland.se. Fler utvecklingsinsatser pågår för att uppnå ökad tillgänglighet till Region
Gotlands tjänster. Arbetet med att göra fler tjänster tillgängliga via e-tjänsteplattformen
bidrar tydligt till att förenkla för medborgarna. Via tjänster som exponeras på detta sätt kan
många behov hanteras 24 timmar om dygnet. När det gäller sociala medier så ser vi av det
ökade antalet följare att kanalerna fortsätter att växa i betydelse när det gäller regionens
externa kommunikation. Den externa hemsidan är under utveckling och likaså pågår
arbetet med en ny hemsida för biblioteken. Det arbetas också med att etablera ett
pilotprojekt avseende servicepunkter, som ska underlätta för invånarna att komma i
kontakt med Region Gotlands olika verksamheter.
Flera aktiviteter har genomförts för att öka tillgängligheten till regionens interna tjänster
bland annat via intranätet.
Mål 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Betydelsen av att involvera till medskapande utveckling av vår verksamhet och
dess tjänster kan inte nog understrykas. Beslut om framtagande av policy för
medborgardialog taget och arbete påbörjat i dialog med förtroendevalda. Dialoger har letts
med olika grupper av medborgare i samband med framtagande av målbild God och nära
vård.
Förvaltningens verksamhet riktar sig såväl intern som externt. För det interna sker dialog i
olika forum som kunduppföljningsmöten, olika råd, nätverk m fl. Arbetet sker med olika
grad av planering och ett identifierat utvecklingsbehov är att stärka det systematiska
kvalitetsarbetet. För det externa sker dialog med en rad aktörer; intresseföreningar,
myndigheter, företag, föreningar, nätverk m fl. God utveckling finns bland annat inom
måltidsverksamheten som arbetar med synpunktshantering. Inom ramen för arbetet med
ett förbättrat företagsklimat så har NKI gått framåt för de flesta av regionens
myndighetshantering av tillstånd och tillsyn, ett arbete som förvaltningen samverkar med
TKF och SBF.
Genom Medskapande har biblioteken på Gotland som mål att utveckla sin verksamhet.
Under året har tre fortbildningstillfällen ägnats åt medskapande metoder, en idéfrukost för
all personal kring grunderna i tjänstedesign.
Mål 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Målet innehåller flera delar, kvalitet, effektiva processer och förändringsarbete.
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Inom kvalitet har förvaltningen relativt få mått. Under 2021 rapporteras att besökare på
hemsidan uppfattar att hemsidan idag överlag håller en god kvalitet. En indikator som visar
positiv förflyttning av måluppfyllelsen är antalet nomineringar från förvaltningen till
förnyelsepriset.
Vad gäller effektiva processer bedömer förvaltningen ha påverkat målet i positiv riktning
genom att kartlägga, utvärdera och utveckla processer. Möjligheter till digitalisering framgår
av förvaltningens digitaliseringsplan. Projektet för att effektivisera produktionen av
äldreomsorgsmat har genomförts med mycket gott resultat så väl kvalitetsmässigt som
ekonomiskt.
Förvaltningens förändringsarbete synliggörs i utveckling av det verksamhetsnära stödet till
chefer, beslutsstödsystemet, anställande av verksamhetsutvecklare för chefers
förutsättningar, utvecklat riskanalysarbete, införande av administrativa robotar, verktyg för
digitala möten samt pågående effektiviseringsprogram innehållande bland annat program
för sänkta inköpskostnader med aktiviteter som att det ska vara lätt att handla rätt. Corona
kan ha haft positiv påverkan på detta mål - innovationerna ökar när vi måste samverka med
varandra på nya sätt och i nya frågor. Genomförande av förnyelsedagen/förnyelsepriset
skapar motivation.
Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Mål 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: I förvaltningens regionövergripande personalstrategiska arbete har aktiviteter
utifrån organisationskartläggningen och den nya ledarstrategin genomförts. Bland annat har
en utbildningsserie kring grogrunder för konflikter har tagits fram och lanserats till chefer
och medarbetare, likaså har en fördjupningsutbildning för chefer i konflikthantering tagits
fram. Vidare har arbetet med dialog, samsyn, roller och förväntningar tillsammans med de
fackliga organisationerna bidragit till en positiv förflyttning. Nya funktioner kring chefers
förutsättningar och organisationsstöd har likaså bidragit till en positiv förflyttning.
Arbetet med ny styrmodell har också gett insikter i frågan om tillitsbaserad kultur och
kopplingen till styrning. För Region Gotland som helhet kvarstår dock en del arbete innan
regionen fullt ut når målet om en tillitsbaserad organisationskultur.
Medarbetarenkätens resultat för Regionstyrelseförvaltningen som förvaltning, visar att
samtliga index är gröna. Ledarskapsindex, engagemangsindex samt hållbart
medarbetarindex har samtliga gått fram något jämfört med föregående mätning.
Teameffektivitet har backat något, men har fortfarande bra värde.
Många av frågorna visar på en positiv förflyttning sedan förra årets mätning, bland annat
att känna sig respekterad av sin chef, att lära sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet samt
att chef involverar medarbetare när beslut fattas som påverkar medarbetarna.
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Förvaltningens utvecklingsområden rör framför allt information från
förvaltningsledningen, konflikter på arbetsplatsen som påverkar arbetet negativt, att få
regelbunden feedback av sin chef samt en rimlig stressnivå i arbetet. Samtliga
utvecklingsområden har backat något jämfört med föregående mätning.
I verksamheterna pågår nu ett arbete att tillsammans med medarbetarna ta fram
handlingsplaner med aktiviteter för att åstadkomma ytterligare förflyttningar i positiv
riktning, exempelvis planeras aktiviteter för att åstadkomma förbättrat samarbete.
Aktiviteter utifrån de fyra utvecklingsområdena kring organisationskultur har genomförts,
bland annat i form av dialog i förvaltningens chefsgrupp samt på arbetsplatsträffar, vilket
bidragit till en positiv förflyttning framför allt inom området Stolthet och helhetsförståelse.
Dock kvarstår arbete innan förvaltningen till fullo når en tillitsbaserad organisationskultur.
Utifrån det fortsatt goda resultatet i 2021 års medarbetarenkät och flera positiva
förflyttningar görs bedömningen att förvaltningen förflyttat sig i positiv riktning mot målet.
Mål 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt
arbete
Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: Det regionövergripande arbetet i form av bland annat Norma, strategisk hållbar
bemanning, Heltidsresan, digitalisering kring rekryteringsprocessen samt arbetet med
arbetsgivarvarumärket bedöms ha en positiv effekt på hela regionens möjligheter och
förutsättningar att behålla och attrahera medarbetare. Likaså har också arbetet med
lönebildning och att samla regionens förmåner förstärkt arbetet kring "Ett Region
Gotland".
Projektet Heltid som norm har slutförts enligt plan, såväl på region som på
förvaltningsnivå. Förvaltningen kan konstatera att andelen tillsvidareanställda medarbetare
med heltidsanställning har ökat med fem procentenheter jämfört med föregående period,
vilket är en positiv indikator.
Aktiviteter utifrån kompetensförsörjningsplanen har genomförts, bland annat har vissa
yrkesgrupper särskilt prioriterats i årets lönerörelse utifrån ett
kompetensförsörjningsperspektiv, kompetensutvecklingsinsatser/kompetensväxling utifrån
nya roller, deltagande i Normaprojektet som syftar till att skapa inkluderande arbetsplatser,
vidare har den digitala kompetensen höjts genom utbildningar i digitala arbetssätt kopplade
till dagens digitala system.
Arbetad mertid respektive övertid är oförändrad jämfört med perioden 2020.
Förvaltningen bedöms ha förflyttat sig i positiv riktning mot målet men stora utmaningar
kvarstår.
Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
Bedömning: Delvis uppfyllt

Kommentar: I det regiongemensamma arbetet har det på grund av den pågående pandemin
varit stort fokus på arbetsmiljöfrågor under hela året. En regiongemensam
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skyddsombudsgrupp har träffats regelbundet, vilket också en utökad Central
samverkanskommitté gjort, vidare har utbildningar för chefer i att göra riskbedömningar
genomförts. Revidering av samverkansavtalet har fortgått under året, däremot har arbetet
med riktlinjen för friskvård fått anstå med anledning av pandemin.
Förvaltningens resultat av 2021 års medarbetaruppföljning visar indexet för organisatorisk
och psykosocial arbetsmiljö på ett fortsatt bra värde, om än något lägre jämfört med
föregående år. Att känna sig respekterad av sin chef samt att få stöd av chef vid hög
arbetsbelastning är frågor som visar en positiv förflyttning. Konflikter som påverkar arbetet
negativt samt rimlig stressnivå är fortsatt utmaningar att hantera.
Vidare kan konstateras att cheferna har fått försämrad möjlighet till återhämtning och
ökade stressnivåer. Under 2022 planerar förvaltningen att genomföra åtgärder som stärker
chefers förutsättningar
Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts, de chefer som
besvarade enkäten bedömde att deras kunskap om arbetsmiljöområdet var god, vilket är en
positiv indikator.
Andelen medarbetare som ägnar sig åt fysik träning minst två timmar i veckan har sjunkit
med två procentenheter jämfört med 2020, från 27% till 25%. Andelen medarbetare som
ägnar sig åt vardagsaktiviteter såsom promenader och cykling är oförändrad.
Sjuktalet för perioden uppgår till 4,2, vilket är ett lägre sjuktal jämfört med föregående
period då sjuktalet var 5,8. Det är framför korta sjukskrivningar, upp till dag 14, som
sjunkit och bidrar till ett lägre sjuktal.
6 Kvalitetsberättelse
God kvalitet har aldrig varit så viktigt som idag. Globalisering, hållbarhet, digitaliseringen
och den ökande förändringstakten utmanar oss till att bli mer flexibla och till att ständigt
försöka förnya och förbättra våra processer.
Förvaltningen utgår ifrån regionens riktlinjer och kvalitetsmodell och har genomfört
aktiviteter för att stärka arbetet inom framför allt områdena involvera motiverade
medarbetare, utveckla värdeskapande processer och att skapa värde med kunder och
intressenter.
Medarbetare involveras genom strukturerade APT i olika grupperingar. Därutöver förs
samtal för att fånga unika behov och utvecklingsinitiativ i de olika verksamheterna. Utifrån
medarbetarenkäten har åtgärdsplaner tagits fram och aktiviteter pågår. Att medarbetare
engagerat sig i de förändringar pandemin krävt syntes inte minst i nomineringar till
Förnyelsepriset.
Processutveckling sker inom samtliga avdelningar. Dels som ett led att förbättra kvalitet
men också som del i att skapa förutsättningar för ökad digitalisering och
informationshantering. Till exempel har hela projektet digital HR fångat in
kvalitetsutvecklingsbehov som nu tas nu omhand. Inom ekonomi ser man över
hanteringen av system för att förenkla för chefer i budgetarbetet som ska kunna
genomföras med rimlig resursåtgång inom organisationen. Kultur och fritidsavdelningen
har under året arbetat med flera kvalitetsprocesser kring planering, uppföljning och analys.
För att skapa kvalitet med kunder och intressenter finns en rad olika nätverk och
samverkansstrukturer där dialog förs för att skapa möjlighet till medverkan och
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samskapande. Kunddialoger förs strukturerat inom ett antal av förvaltningens
ansvarsområden för att säkerställa att verksamheten lever upp till åtaganden och att
synpunkter och kunskaper fångas in och tas om hand systematiskt. Även fysiska placeringar
av medarbetare har förändrats för att på så underlätta samarbetet mellan
regionstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar.
Kvalitetsarbetet drivs framåt genom struktur, kultur och systematik. Arbete har gjorts kring
årshjul, verksamhetsplanering, objektsförvaltning, informationshantering och
organisationskultur.
I förvaltningsledningen har konstaterats att förvaltningen är i behov av att prioritera och
också förstärka arbetet med kvalitet och verksamhetsutveckling ytterligare. Detta som ett
led i att möjliggöra fortsatt effektivisering och också förbättra chefers förutsättningar.
Processutvecklingen blir fortsatt av stor vikt och också att identifiera värdeskapande
nyckeltal att använda för lärande och utveckling.
6.1 Inkomna synpunkter

Totalt har 137 synpunkter inkommit till regionens brevlåda under perioden januari–
december 2021. Regionstyrelseförvaltningen hanterade 37 av dessa synpunkter. Övriga
synpunkter fördelades till berörda nämnder. Av de inkomna synpunkterna som hanterats
av förvaltningen är det fyra negativa synpunkter som handlar om otydlighet i information
och tillgång till istid och en positiv som berömde de nya badstegarna vid kallbadhuset. 32
synpunkter kan varken betraktas som positiva eller negativa utan är mer av
förbättringskaraktär eller förfrågningar. Förbättringsförslagen är många och inom alla
områden till exempel, byta namn på Almedalen till Ankedalen, höj regionens IT-säkerhet,
skotta fotbollsplanen vid Rävhagen så fler lag kan spela fotboll på vintern, tydligare
information på gotland.se kring öppettider och kontaktpersoner, förslag på nya e-tjänster
samt förbättra elen runt om på Gotland så det är lättare att bo på landsbygden.
7 Väsentliga personalförhållanden
Arbetsmiljö- och bemanningsfrågor har fortsatt varit i fokus under perioden.
Riskbedömningar har genomförts utifrån verksamheternas olika förutsättningar för att
säkerställa en god arbetsmiljö och bemanning under pandemin.
Covid-19 pandemin har inneburit att vissa yrkeskategorier arbetar på distans i olika
omfattning av arbetstiden och att arbetssätten har utvecklats att bli mera digitala. Att
medarbetarna arbetar hemifrån har ställt höga krav på såväl medarbetare som chefer i att
upprätthålla en god arbetsmiljö och ett gott utvecklingsklimat. I de verksamheter där arbete
på distans inte har varit möjligt, har det varit höga krav och extra arbetsbelastning på
medarbetare att hitta praktiska lösningar utifrån pandemin och den utsatthet den inneburit.
Trots pågående pandemi är sjuktalet lägre än samma period föregående år, vilket till del
beror på att försörjningsavdelningen överflyttats till tekniska nämnden från årsskiftet samt
att många medarbetare inom de administrativa verksamheterna haft möjlighet att arbeta
hemifrån.
Vid årsskiftet trädde Heltid som norm i kraft, vilket berör samtliga medarbetare inom
Kommunals avtalsområde. Cirka 25 medarbetare, flertalet från måltidsverksamheten, har
önskat och också fått, utökad sysselsättningsgrad från årsskiftet.
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7.1 Lönebildning

För att kunna rekrytera och behålla medarbetare prioriterades i 2021 års löneöversyn
framför allt handläggare inom ekonomi- respektive HR-funktionen, IT-specialister,
ekonomiadministratörer samt kommunikatörer.
Då det gått relativt kort tid sedan satsningen genomfördes är det ännu för tidigt att se
vilken effekt satsningen gett, dock kan konstateras att ovan yrkesgrupper närmat sig,
alternativt har ett löneläge som ligger i paritet med andra kommuner i riket som helhet. Det
kan vidare konstateras att en fortsatt satsning på yrkesgruppen kommunikatörer är
nödvändig utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv samt att gruppen IT-specialister
fortfarande en svårrekryterad yrkesgrupp, dels utifrån löneläget men också utifrån brist på
utbildade tekniker på Gotland
I 2022 års lönerörelse planeras en fortsatt satsning gentemot gruppen kommunikatörer
samt mot gruppen upphandlare, vilken också identifierats som en svårrekryterad grupp på
grund av löneläget. I och med satsningen är bedömningen att löneläget i högre grad
kommer att motsvara lönenivån på marknaden.
7.2 Personalvolym

Den 1 januari 2021 överfördes försörjningsavdelningen med dess närmare 200 medarbetare
till tekniska nämnden. Detta innebär att det totala antalet månadsanställda minskat med 189
jämfört med samma period föregående år.
Om försörjningsavdelningen undantas från statistiken har förvaltningen minskat med en
månadsanställd medarbetare jämfört med december 2020. Förändringen består av en
minskning av antalet tillsvidareanställda med fem och en ökning av antalet tidsbegränsat
anställda med fyra.
Antalet månadsanställda årsarbetare har minskat med 178 jämfört med december
föregående år. Om försörjningsavdelningen undantas från underlaget har antalet
månadsanställda årsarbetare ökat med fyra, samtliga tidsbegränsat anställda.
Samtidigt som antalet tillsvidareanställda medarbetare minskat med fem är antalet
tillsvidareanställda årsarbetare oförändrat. Detta beror bland annat på att vid avdelningen
måltid har andelen heltidsanställda ökat med 10 procentenheter jämfört med föregående
period, vidare har avdelningens genomsnittliga sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda
ökat med två procentenheter. Ett resultat av Heltid som norm som trädde i kraft vid
årsskiftet. På förvaltningen som helhet har den genomsnittliga sysselsättningsgraden för
tillsvidareanställda ökat med drygt en procentenhet samt andelen heltidsanställda ökat med
fem procentenheter jämfört med föregående period.
Antal anställda Förändring mot
Dec 2021
Dec 2020

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Dec 2020
Dec 2021

Alla anställningsformer

469

-189

454

-178

Tillsvidare

425

-170

414

-159

44

-20

39

-19

Tidsbegränsad

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare
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Den faktiskt arbetade tiden vid förvaltningen minskade med 149 årsarbetare jämfört med
föregående period 2020. Om försörjningsavdelningen undantas i underlaget ökade den
arbetade tiden med fyra årsarbetare. Ökningen av arbetad tid ses bland månadsanställda
medarbetare, för timanställda är den arbetade tiden oförändrad jämfört med föregående år.
En ökning av faktiskt arbetad tid ses främst vid kvalitet och kansli, vilket bland annat är
kopplat till att en del ersättningsrekryteringar har arbetat parallellt med de medarbetare som
kommer att avsluta sin anställning. En minskning av arbetad tid ses vid kultur och
fritidsavdelningen, där antalet medarbetare minskat bland annat utifrån effektiviseringar i
verksamheten.
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Dec 2021 Jan - Dec 2020
90 Regionstyrelseförvaltning

Förändring

372

521

-149

90000 Regiongemensamt

1

1

0

90001 Kvalitet och kansli

29

24

4

90002 Digitalisering

52

54

-2

90003 HR-avdelning

41

38

3

90004 Måltidsavdelning

94

95

-1

0

154

-154

90006 Ekonomiavdelning

39

38

1

90007 Kommunikation

24

21

2

90008 Regional utveckling

40

41

-1

90009 Kultur och fritid

53

56

-3

90005 Försörjningsavdelning

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.

7.3 Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjuktal för 2021 var 4,2 vilket innebär ett betydligt lägre sjuktal jämfört med
2020 år då sjuktalet var 5,8. Det är framför korta sjukskrivningar, upp till dag 14, som
sjunkit och bidrar till ett lägre sjuktal. De långa sjukskrivningarna, mer än 91 dagar, har
däremot ökat och noteras särskilt vid måltidsavdelningen, rehabiliteringsinsatser pågår i
avdelningen.
En av orsakerna till att förvaltningen har ett lägre sjuktal 2021 beror på att avdelningen
försörjning överfördes till tekniska nämnden vid årsskiftet. Försörjningsavdelningen har
historiskt sett haft relativt höga sjuktal då bland städverksamheten ingått som en stor del av
avdelningen verksamhet. Vidare har många av medarbetarna inom de administrativa
verksamheterna haft möjlighet att arbeta hemifrån under pågående pandemi vilket
sannolikt också bidragit till ett lägre sjuktal.
Jämfört med 2020 har både kvinnors och mäns sjuktal minskat, kvinnornas minskning är
närmare två procentenheter och männens en procentenhet. Liksom tidigare är kvinnors
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sjuktal högre än männens, vilket till del beror på att cirka 30 % av kvinnorna på
förvaltningen arbetar vid måltidsverksamheten där den fysiska arbetsmiljön är relativt
ansträngande.
Den största minskningen av sjukfrånvaron ses vid avdelningarna kultur och fritid samt
kommunikation. Vid kultur och fritid har sjuktalen inom främst biblioteken successivt
sjunkit som ett resultat av att stora personalinsatser och rehabiliteringsprocesser
genomförts. Vid kommunikation är det lägre sjuktalet bland annat ett resultat av hemarbete
samt ett systematiskt arbete med bland annat olika insatser i samverkan med
företagshälsovården. Vid regional utveckling ses en högre sjukfrånvaro jämfört med
föregående år, vilket främst beror på ett flertal icke arbetsrelaterade längre sjukskrivningar.
Dessa leder dock till en negativ påverkan på arbetsbelastning och produktionskapacitet,
vilket avdelningen arbetar aktivt för att hantera på bästa sätt.
Antal pågående rehabiliteringsärenden har minskat jämfört med 2020, vilket till del beror
på att försörjningsavdelningen förts över till teknikförvaltningen från årsskiftet samt att
flera av avdelningarna också har ett lägre sjuktal. Rehabiliteringsärenden på grund av såväl
långtidsfrånvaro och upprepad korttidsfrånvaro har minskat. Den största minskningen av
sjukdomstyp är förkylning/infektion. En majoritet av förvaltningens rehabiliteringsärenden
bedöms i huvudsak inte vara arbetsrelaterade.
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Dec 2021
Dec 2020

Förändring %
enheter

Alla

4.23%

5.78%

-1.54%

Kvinna

4.88%

6.66%

-1.79%

Man

3.00%

3.95%

-0.95%

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.

Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat

Årets resultat uppgår till +24,6 mnkr. Även i år är en starkt bidragande orsak till resultatet
effekter av den pågående pandemin. Året har präglats av omställning av verksamhet samt
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nya uppdrag. Under året har förvaltningens budget förstärkts med 39,2 mnkr för att
hantera stödpaket och utökad verksamhet. Förvaltningen har även erhållit extra statsbidrag.
Förvaltningens verksamhet redovisas ekonomiskt i 4 olika verksamhetsområden.





1. Politisk verksamhet
2. Infrastruktur, skydd mm
3. Kultur och Fritid
9. Gemensam verksamhet

Politisk verksamhet

Här redovisas kostnader för partistöd, nämndadministration och diverse avgifter och
medlemsavgifter. Den totala budgeten uppgår till 21,6 mnkr. Verksamheten redovisar totalt
ett överskott på 0,7 mnkr, bestående av partistöd till ungdomsförbund + 0,5 mnkr,
nämndadministration och registratur +0, 7 mnkr samt ett tillfälligt underskott för avgiften
till STIM -0,4 mnkr.
Infrastruktur, skydd mm

Här redovisas kostnader och intäkter för regional utveckling, exploatering,
näringslivsåtgärder, beredskapsverksamhet, turistverksamhet, budget och skuldrådgivning
samt hållbar utveckling. Budgeten uppgår totalt till 75,5 mnkr. Årets resultat uppgår till
+9,3 mnkr.
Överskottet förklaras av att anslaget till förstudier i exploateringsärenden, som redovisas
under verksamhet 22 Teknisk verksamhet, redovisar ett större överskott i förhållande till
budget, plus 2,8 mnkr samt att näringslivsfrämjande åtgärder, verksamhet 26, redovisar ett
överskott på 5,7 mnkr. Här återfinns ett större överskott på 2,4 mnkr gällande
näringslivsanslaget och 3,2 mnkr för avdelningen regional utveckling. Överskotten beror
främst på att Wisby Strand inte behövde något förlusttillskott samt tillfälliga vakanser hos
avdelningen regional utveckling.
Kultur och fritid

Kultur- och fritidsverksamheten, verksamhet 3, har en budgetram på 132,8 mnkr och
redovisar för året ett samlat överskott på 1,5 mnkr. Samtliga delar redovisar mindre
överskott, gemensam kultur-och fritidsverksamhet 0,6 mnkr, kulturverksamhet 0,1 mnkr,
biblioteksverksamhet 0,4 mnkr och fritidsverksamhet 0,3 mnkr. Verksamheten har varit
starkt påverkad av pandemin vilket syns främst på fritidsverksamhetens intäkter.
Bidragande till intäktsbortfallet är naturligtvis även renovering av Hemsebadet.
Verksamheten har lyckats bra att parerat på kostnadssidan. På så väl intäkts- som
kostnadssidan märks även extra statsbidrag till kultursamverkansmodellen. Även budgeten
har under året förstärkts och kris- och omställningsstöd utbetalts.
Gemensam verksamhet

Budgeten för den regiongemensamma verksamheten uppgår till 209,6 mnkr. Verksamheten
redovisar ett överskott på 13,0 mnkr. Uppdelat på kommungemensam administration 8,7
mnkr och försörjningsverksamhet +4,3 mnkr.
I den kommungemensamma administrationen, verksamhet 92, redovisar centrala anslag
överskott till följd av låga kostnader för fackliga företrädare 1,4 mnkr, kapitalkostnader 2,7
mnkr samt stöd till nyttjande av biogasbilar 0,4 mnkr. Årets budget för den gemensamma
administrationen förstärktes med 6 mnkr för åtgärder enligt effektiviseringsprogrammet.
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Här lyckades förvaltningen tyvärr inte fullt ut nyttja hela anslaget. Detta på grund av
rekryteringssvårigheter. Vidare återfinns överskott i verksamheten i form av löner och
övriga kostnader med 3,1 mnkr. Förvaltningen har under året varit behjälplig i
vaccinationsarbetet och har för detta fått del av statsbidrag.
Måltidsverksamheten som återfinns under verksamhet 97 Försörjningsverksamhet,
redovisar överskott med totalt 4,3 mnkr. Effektiviseringar av produktion- och
tjänsteförändringar har lett till lägre personalkostnader dessutom har förseningar i
ombyggnationer av kök inneburit lägre hyreskostnader än beräknat.
Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2021
2021
Verksamhetsstruktur

Avvikelse Jan Dec 2021

Utfall Jan- Dec
2020

-439 400

-414 840

24 560

-382 040

12 Stöd till politiska parti

-7 517

-7 039

478

-6 922

14 Nämndadministration

-9 926

-9 250

675

-8 624

15 Övrig politisk verksamhet

-4 127

-4 553

-426

-4 073

-3 000

-176

2 824

-1 440

-67 788

-62 120

5 668

-57 163

-3 500

-2 731

769

28 Räddningstjänst

-600

-230

370

-594

29 Övrig infrastruktur

-620

-958

-338

-799

-4 335

-3 711

624

-3 217

31 Kulturverksamhet

-40 283

-40 158

125

-38 889

35 Biblioteksverksamhet

-26 242

-25 831

411

-26 714

36 Fritidsverksamhet

-61 911

-61 582

329

-55 627

0

0

0

261

-209 551

-200 836

8 715

-185 426

0

4 334

4 334

7 188

Politisk verksamhet

Infrastruktur, skydd mm
22 Teknisk verksamhet
26 Näringslivsfrämjande åtg
27 Miljö- och hälsoskydd

Kultur och fritid
30 Kultur o fritidsverksamh

61 Flyktingmottagning
Gemensam verksamhet
92 Kommungem. administration
97 Försörjningsverksamhet

Om man i stället väljer att sortera verksamheten på olika kostnadsslag kan man tydligt se att
intäkterna ökat betydligt mer än budget +43,5 mnkr. Det är framför allt statsbidragen som
överstiger budget med 31,2 mnkr. Till stor del beror detta på att verksamhetens projekt inte
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alltid budgeterats utan enbart redovisas. Omsättningen på förvaltningens
projektverksamhet uppgår 2021 till ca 28 mnkr varav ca 8 budgeterats. Det är framför allt
inom avdelningarna regional utveckling samt kultur- och fritid som verksamheten till del
bedrivs i projektform.
Avvikelsen på intäkterna beror även på att förvaltningen erhållit stödåtgärder till följd av
pandemin. Kultursamverkansmodellen har under året erhållit drygt 10 mnkr i extra
statsbidrag.
Kostnadsförändringen i förhållande till budget uppgår i sin tur bara till -19,0 mnkr så det är
framför allt på kostnadssidan som överskottet uppstått. Trots den ökade volymen når inte
personalkostnaderna upp till ursprungliga budgetbeloppet utan redovisar ett överskott. Om
man justerar för projektverksamhet uppgår överskottet till ca 7,5 mnkr.
Kapitalkostnaderna redovisar till följd av låg investeringsnivå överskott, likaså
lokalkostnaderna. Förbrukningsmaterialet ligger också på en låg nivå i förhållande till
budget.
Kontostruktur

Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2021
2021

Avvikelse Jan Dec 2021

Utfall Jan- Dec
2020

-439 400

-414 840

24 560

-382 040

221 323

264 846

43 523

465 847

5 568

2 282

-3 286

4 497

43 485

74 667

31 182

77 317

Försäljning vara/tjänst

157 331

158 180

849

290 723

Intern resursfördelning

12 574

27 036

14 462

31 373

2 366

2 682

316

61 938

KOSTNADER

-660 723

-679 686

-18 963

-847 887

Personal

-287 475

-284 087

3 387

-357 364

-45 565

-60 194

-14 628

-65 101

-2 166

-2 274

-108

-2 137

Förbrukn. mtrl

-51 192

-49 900

1 293

-124 158

Lokaler

-73 018

-71 303

1 715

-76 187

Avskrivn. internränta

-27 354

-24 542

2 812

-24 605

Intern resursfördelning

-21 167

-25 728

-4 561

-25 773

-152 785

-161 658

-8 872

-172 562

INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet

Övriga kostnader

I tabellen visas intäkter och kostnader för året, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även
fjolårets redovisade intäkter och kostnader.
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Resultat per avdelning

Regiongemensamt (+7,4 mnkr)
För den regiongemensamma verksamheten redovisar ett överskott om 7,4 mnkr. Detta
hänför i huvudsak till centrala anslag såsom kapitalkostnader, ungdomsdelen i partistödet,
tillförda medel för effektiviseringsåtgärder samt näringslivsanslaget.
Kvalitet och kansli (+2,5 mnkr)
Avdelningen lämnar ett resultat för året på +2,5 mnkr. Överskott har främst uppstått
genom att avdelningen fått ersättning för medarbetare utlånade i vaccinationsarbetet.
Dessutom finns överskott i personalbudgeten genom vakanser och långtidssjukskrivningar
som inte kunnat tillsättas så snabbt som beräknat.
Digitalisering (+0,8 mnkr)
Ekonomiskt ligger avdelningen i stort i linje med budget trots kostnader kopplade till
vårens belastningsattack. Resultatet för helåret uppgår till +0,8 mnkr detta främst beroende
på ökade intäkter och återhållsamhet på kostnadssidan. Även här har medarbetare deltagit i
vaccinationsarbetet vilket ersatts av statsbidrag.
HR-avdelning (+1,3 mnkr)
Det finns en viss rörlighet inom HR-stöd som gör det svårt att täcka kortvariga vakanser.
Som ett led i effektiviseringsarbetet har avdelningen därmed initialt kunnat hantera
licenskostnader för regiongemensamma satsningar. Även den fackliga tiden är svår att
planera helt. En rutin för facklig tid håller på att tas fram och det kommer att göra att vi
kan planera den tiden bättre. Överskottet handlar om ej uttagen ersättning för facklig tid
+1,4 mnkr.
Måltidsavdelning (+4,3 mnkr)
Avdelningen redovisar ett årsresultat på +4,3 mnkr. Det positiva resultatet är fram för allt
ett resultat av ej genomförda investeringar samt effektiviseringar. Försenade
ombyggnationer av kök resulterar i lägre hyreskostnader än budgeterat. Effektiviseringar i
form av produktions- och tjänsteförändringar i Fårösund samt Hemse har lett till lägre
personalkostnader.
Ekonomiavdelning (+1,4 mnkr)
Avdelningen har en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr främst till följd av att
personalkostnaderna sammantaget är lägre än budget samt att intäkterna avseende kickback
från regionens inkassoavtal är högre än budgeterat. Till viss del har lönekostnader ersatts av
konsultkostnader men inte fullt ut. Personalkostnaderna är lägre än budget till följd av
personalrörlighet där ersättare inte kan rekryteras direkt när någon slutar samt att det under
hela året varit svårt att rekrytera upphandlare.
Kommunikation (-1,9 mnkr)
Resultatet på -1,9 mnkr är till största delen kopplat till pågående pandemi. En stor del
hänförs till kommunikationsaktiviteter som exempelvis annonsering samt Almedalsveckans
projektkontor där merkostnader och intäktsbortfall uppstått mot bakgrund av
pandemianpassningen. Underskottet var förväntat, en tillfällig förstärkning på
kommunikation beräknades kunna hanteras inom förvaltningens gemensamma ram. I
resultatet ligger även ett underskott kopplat till hyresgarantier inom budget och
skuldverksamheten.
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Regional utveckling (+7,2 mnkr)
I resultatet +7,2 mnkr ligger ett överskott för förstudier för exploatering med 2,8 mnkr och
i övrigt förklaras överskottet av personalrelaterade orsaker som sjukskrivningar och andra
tillfälliga vakanser. Exploateringsverksamheten är under utveckling tillsammans med
berörda nämnder.
Avdelningen har tillförts eget kapital om 1,9 mnkr för arbetet med att öka befolkning i
arbetsförålder (1,5 mnkr) samt för tillfällig tjänst som företagsjour (0,4 mnkr) till följd av ett
politiskt beslut om stödpaket till näringslivet.
Kultur och fritid (+1,5 mnkr)
Totalt sett redovisar avdelningen ett plusresultat på 1,5 mnkr. Detta härleds i huvudsak till
den gemensamma kultur och fritidsverksamheten och har uppstått till följd av större bidrag
från migrationsverket än beräknat samt i hanteringen av kultursamverkansmodellen,
sammantaget +0,8 mnkr. För respektive verksamhet så når man i stort sin budget.
Fritidsenheten levererar ett resultat på + 0,3 mnkr trots intäktsbortfall för baden utifrån
Corona och att Hemsebadet varit stängt för renovering. Detta har balanserats mot lägre
personalkostnader. Den samlade biblioteksverksamheten levererar ett överskott om 0,4
mnkr hänförligt till personalrelaterade orsaker. Kulturenheten levererar ett resultat i enligt
budget.
Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2021
2021
90 Regionstyrelseförvaltning

Avvikelse Jan Dec 2021

Utfall Jan- Dec
2020

-439 400

-414 840

24 560

-382 040

90000 Regiongemensamt

-51 597

-44 150

7 447

-38 641

90001 Kvalitet och kansli

-32 730

-30 189

2 541

-26 707

90002 Digitalisering

-58 098

-57 343

755

-60 027

90003 HR-avdelning

-53 440

-52 124

1 316

-50 304

0

4 334

4 334

1 537

90004 Måltidsavdelning
90005 Försörjningsavdelning

5 913

90006 Ekonomiavdelning

-43 319

-41 932

1 387

-40 007

90007 Kommunikation

-15 678

-17 576

-1 898

-15 449

90008 Regional utveckling

-51 767

-44 579

7 188

-33 906

-132 771

-131 282

1 489

-124 447

90009 Kultur och fritid

8.2 Nettokostnadsutveckling

Att jämföra utveckling av kostnader och intäkter utifrån redovisningen blir detta år
missvisande då en stor del av verksamheten flyttats till annan nämnd, försörjningen.
Analysen nedan utgår därför från justerade värden där försörjningen har plockats bort.
Trots detta är jämförelsen svår och ger vissa missvisande värden. Dessa förklaras dock i
stort i analysen.
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Förvaltningen redovisar 2021 en nettokostnadsutveckling på 6,9 procent i jämförelse med
föregående år. Nettokostnaden uppgick till 414,8 mnkr i förhållande till 388,0 mnkr året
innan vilket innebär en ökning på 26,9 mnkr. Den höga nettokostnadsökningen beror till
viss del på ökad satsning med budgetförstärkning kopplat till pandemin. Under året har
förvaltningen fått tilläggsanslag med motsvarande 39,2 mnkr att jämföra med föregående år
32,3.
De totala kostnaderna ökade från 643,0 mnkr till 679,7 mnkr - en ökning med 36,7 mnkr
motsvarande 5,7 procent. Samtidigt ökade förvaltningens intäkter med 9,8 mnkr, från 255,0
mnkr till 264,8 mnkr vilket motsvarar 3,9 procent. Även här utgör en väsentlig del av
ökningen effekter av pandemin i form av ökade statsbidrag.
Kontostruktur

Utfall
2021

Utfall
2020

Förändring

Just förändring

Just förändring
%

-414 840

-382 040

-32 801

9%

-387 953

-26 888

6,9%

264 846

465 847

-201 002

-43%

255 019

9 827

3,9%

2 282

4 497

-2 215

-49%

4 447

-2 164

-48,7%

74 667

77 317

-2 650

-3%

71 501

3 165

4,4%

Försäljning vara/tjänst

158 180

290 723

-132 543

-46%

151 479

6 701

4,4%

Intern resursfördelning

27 036

31 373

-4 337

-14%

25 210

1 826

7,2%

2 682

61 938

-59 256

-96%

2 383

299

12,5%

KOSTNADER

-679 686

-847 887

168 201

-20%

-642 972

-36 714

5,7%

Personal

-284 087

-357 364

73 277

-21%

-273 925

-10 162

3,7%

-60 194

-65 101

4 907

-8%

-57 244

-2 949

5,2%

-2 274

-2 137

-137

6%

-2 137

-137

6,4%

Förbrukn. mtrl

-49 900

-124 158

74 258

-60%

-47 763

-2 137

4,5%

Lokaler

-71 303

-76 187

4 884

-6%

-70 757

-546

0,8%

Avskrivn. internränta

-24 542

-24 605

63

0%

-22 873

-1 670

7,3%

Intern resursfördelning

-25 728

-25 773

45

0%

-24 330

-1 398

5,7%

-161 658

-172 562

10 904

-6%

-143 942

-17 716

12,3%

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet

Övriga kostnader

Föränd- Just utfall
ring %
2020

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas
förändringen mellan åren i tkr respektive procent. I kolumn fem till sju redovisas justerade belopp där försörjningen exkluderats.

Kostnadsutveckling

Personalkostnader
I jämförelse med samma period föregående år har personalkostnaderna ökat med 3,7
procent. Vilket överensstämmer med utfallet av löneöversyn samt bilden som ges i
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personalavsnittet där den arbetade tiden ökat med motsvarande 4 årsarbetare. Trots
ökningen ligger kostnaden under budgeterad nivå.
Typ av verksamhet (tkr)

Personalkostnader
2021

Personalkostnader
2020

Förändring

Förändring (%)

210 239

199 437

10 802

5,4

Resultatenheter

59 311

58 242

1 069

1,8

Extern finansierad vht

14 537

16 246

-1 709

-10,5

284 087

273 925

10 162

3,7

Anslagsverksamhet

Totalt

Utveckling för diverse kostnadsslag
Utbildnings- och resekostnaderna har minskat i jämförelse med föregående år som redan
då låg på en låg nivå utifrån pandemin. I år uppgår kostnaden till 2,6 mnkr att jämföra med
3,5 mnkr år 2020. År 2019 uppgick kostnaden till 6,0 mnkr.
Under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 25,1 mnkr jämfört med 18,2 mnkr
föregående år. Ökningen hänförs i huvudsak till digitaliseringsavdelningen beroende bland
annat på belastningsattackerna och särskilda satsningar.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår till 34,9 mnkr att jämföras med 36,8
mnkr föregående år. En effekt av pandemin samt förändrad produktionsvolym.
Lokalkostnaderna uppgår till 63,8 mnkr att jämföras med 62,9 mnkr föregående år.
Stämmer enligt plan.
Totalt har förvaltningen betalat ut bidrag motsvarande 127,6 mnkr att jämföra med 108,8
mnkr föregående år. Kostnadsökningen är kopplad till pandemin utifrån bland annat extra
anslag och ett statsbidrag till kultur- och fritidsverksamheten. Bidragsutbetalningarna
motsvarar cirka 23 procent av den totala kostnadsvolymen för anslagsverksamheten.
Kostnaden för avskrivningar och internränta har ökat med 1,7 mnkr i jämförelse med
föregående år, 24,5 mnkr jämfört med 22,8 mnkr. Detta är i linje med förväntad utveckling
utifrån genomförda investeringar, men fortfarande är investeringsnivån låg.
8.3 Kostnader och intäkter med anledning av pandemin

Förvaltningens verksamhet och ekonomi har påverkats av pandemin. Effekter ses tydligast
inom fritidsverksamheten där uteblivna intäkter ses för bad och uthyrningsverksamhet.
Även Almedalsveckan som i år var digital har tappat intäkter. Totalt ett tapp på cirka 2,0
mnkr som till en mindre del parerats med minska kostnader. På kostnadssidan ses
framförallt effekt för ökade informationsinsatser och även anpassning av verksamhet vilket
totalt uppskattas till 1,0 mnkr.
Extra bidrag har delats ut men dessa har täckts av extra statsbidrag samt tilläggsanslag.
I sammanställningen nedan redovisas genomförda Coronaåtgärder och påverkan på
förvaltningen ekonomi.
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Belopp Finansiering

Ekonomisk effekt RSF

Åtgärder med tilläggsanslag
Fritidsområdet

4 000 TA-RS2021/340

0

Kulturområdet

2 500 TA-RS2021/340

0

400 TA-RS2021/339

0

Medarbetaruppskattning

3 000 TA-RS2021/1463

0

Verksamhetsbidrag Näringsliv

4 200 TA-RS2021/1463

0

Landsbygdsutveckling

6 900 TA-RS2021/1463

0

Kommunikationsinsats

800 TA-RS2021/1463

0

Utrustning konferensrum

800 TA-RS2021/1463

0

Bidrag kvinnojourer

200 TA-RS2021/1463

0

Kulturområdet

5 800 TA-RS2021/1463

0

Fritidsområdet

5 800 TA-RS2021/1463

0

Röda Korset

3 300 TA-RS2021/1463

0

Företagslots

Delsumma

37 700

0

Åtgärder inom grundbudget
Näringslivsanslaget

2 000 Inom budget-RS2021/1180

0

Näringslivsanslaget

400 Inom budget-RS2021/579

0

Näringslivsanslaget

300 Inom budget-RS2021/1016

0

Delsumma

2 700

0

10 247 Statsbidrag-RS2021/911

0

Erhållna statsbidrag
Kultursamverkansmodell
Kultursamverkansmodell
Delsumma

391 Statsbidrag-KUR
10 638

0
0

Intäkt/merkostnad
Intäktsbortfall

2 000 Almedalsveckan/biblioteksverksam
het/badverksamhet exkl Hemse

2 000

Merkostnad

1 000 Kommunikationsinsatser mm

1 000

Delsumma
Totalt

3 000

3 000

54 038

3 000
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8.4 Investeringar

Investering- och exploateringsbudgeten för 2021 uppgår till 105,4 mnkr inklusive
kompletterings- och tilläggsbudget. Av beviljat utrymme beräknas 28,8 mnkr åtgå under
året. Kvar av budgeten är 76,6 mnkr varav merparten kommer begäras i
kompletteringsbudget.
Investeringstyp
(tkr)

Budget inkl KB Överfört till TN
och TA

Budget efter
överföring

Utfall 2021 Kvar av budget

Pott

3 000

1 800

1 200

872

328

Landsbygdsutveckling

8 000

0

8 000

0

8 000

IT

35 910

0

35 910

15 919

19 991

Ombyggnation kök

19 000

19 000

0

0

0

Mobil biblioteksvht

2 500

0

2 500

0

2 500

94 240

41 300

52 940

0

52 940

0

0

0

16

-16

162 650

62 100

100 550

16 806

83 744

Exploatering RSF
Försäljning/förvärv
Summa

Pott
Den förvaltningsgemensamma potten för investeringar har fördelats i huvudsak till
ersättningsinvesteringar inom måltid och kultur och fritidsverksamheterna. Av totala potten
har 1,8 mnkr överlämnats till tekniska nämnden för iordningställande av omklädningsrum
på Rävhagen.
Landsbygdsutveckling
Diskussioner pågår kring iordningställande av cementplattan i Hemse ishall.
IT-investeringar
Huvuddelen av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan såsom PC-som
tjänst och reinvesteringar i IT-infrastruktur samt utveckling av den tekniska plattformen.
Upptagna medel för e-arkiv och upphandlingssystem beräknas ske via driftavtal och
kommer således inte belasta investeringsbudgeten. Under pandemin har svårigheter visat
sig beträffande tillgång till varor vilket inneburit att förseningar i leveranser uppkommit.
Ombyggnation kök
Samtliga medel 19,0 mnkr för ombyggnation kök och matsal avseende Högbyskolan har
överlämnats till tekniska nämnden.
Mobil biblioteksverksamhet
Investeringsmedel motsvarande 2,5 mnkr har tilläggsbudgeterats efter erhållet statligt
investeringsbidrag. Upphandling pågår leverans beräknas till 2022.
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Exploateringar samt försäljning/förvärv
Den sammanlagda budgeten för exploatering uppgick vid årets början till 94,2 mnkr. Av
budgeten har 41,3 mnkr överlämnats för genomförande till tekniska nämnden. Utgiften för
dessa projekt redovisas där.
Planarbetet för Sotaren har inte kunnat prioriteras från planenheten på SBF och
fortsättningen är beroende av resurs från plan. Marknadsaktörer vill ha in mer handel i
planen, vilket togs bort på politiskt initiativ inför samråd. Finns även förslag att minska
planområdet att endast omfatta området mellan Linds och McDonalds.
När det gäller industrimark så finns beslut i regionstyrelsen att genomför projektet (avser
Österby samt område vid Bingerskvarn), men direktiv om att Romapaketet skulle
prioriteras gjorde att tänkt resurs styrdes om till det istället. I bästa fall, om nya resurser
anställs under våren, kanske projektet kan startas under hösten.
Projektstruktur
Investeringsprojekt

Budget 2021

Utfall 2021

Avvikelse

-100 550

-16 806.4

-83 743.6

-4.0

4.0

-12.0

12.0

14000 Förvärv/ kommande försälj
14040 Försäljning Fastighet
28020 Digital långtidslagring

-1 200

-1 200.0

28045 Landsbygdsutveckling

-8 000

-8 000.0

28514 Teknisk plattform

-2 555

-302.1

-2 252.9

28550 PC som tjänst

-9 812

-9 705.1

-106.9

28551 Reinv. IT- infrastruktur

-3 000

-5 759.7

2 759.7

28556 Investeringspott RSF

-1 200

-871.5

-328.5

28560 E-arkiv

-5 000

-5 000.0

28561 Systemstöd Upphandling

-3 000

-3 000.0

28662 Trådlösa nät

-2 989

-2 989.0

28673 Dokumenthanteringssystem

-4 000

-4 000.0

28674 Trådlösa nät Äldreboenden

-2 456

-11.2

-2 444.8

28676 Programsystem Almedalsv.

-740

-63.4

-676.6

28677 Extern Web bibl.

-500

28678 Digitala sammanträden

-258

28704 Bokningssystem

-400

-400.0

-2 500

-2 500.0

-15 940

-15 940.0

81004 Sotaren terra Nova VA

-3 000

-3 000.0

81010 Industrimark

-8 000

-8 000.0

-26 000

-26 000.0

28705 Bokbuss

81003 Sotaren Terra Nova

81022 Pott kommande proj expl

-500.0
-77.4

-180.6
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9 Bilagor
9.1 Aktivitetsuppföljning

Följande symboler används under status:

Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Genomföra utvecklingsinsatser kring framtidens biblioteksverksamhet på
Gotland för att möta behov av flexibilitet, närhet, digital delaktighet och hållbar
ekonomi.
Kommentar:
Inom biblioteken fortgår förändringsarbetet inom främst projektet Stärkta bibliotek men även i löpande verksamhet i
form av bemanning, meröppet mm. Till följd av chefsbyte tar förändrings- och utvecklingsarbetet lite längre tid men
möjliggör bättre dialog och inkludering. En aktivitet gäller utveckling av mobil verksamhet och här har första steget
tagits med att upphandla och inköpa nya fordon vilket möjliggör förändrad verksamhet samt genom att vi fått ändrat
uppdrag via politiken. Leverans av statistikrapport gällande icke användare/användare av biblioteken på Gotland har
skett vilket möjliggör nästa steg av fokus och prioriteringsarbete i verksamheten. Systembyte har genomförts under
året.
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Påbörja framtagande av ”fritidspolitiskt program” för slutförande under 2022.
Kommentar:
Arbete fortgick under året för att under 2022 få fram en ny fritidsplan. Dialog har skett med politiken för att ringa in
politiska fokusområden och prioriteringar. Förslag kommer att delges remissinstanser under våren för beslut till hösten
2022.
Påbörja bidragsöversyn inom kultur- och fritidsområdet för slutförande under
2022.
Kommentar:
Uppdragsbeskrivning skriven, arbetsgrupp startad med fokus på kultur, uppdragsledare tillsatt och tidsplan lagd.
Ta fram och etablera samverkansformer med såväl interna som externa
aktörer rörande friluftsliv.
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Kommentar:
Avdelningarna kultur och fritid och regional utveckling har dialog bland annat kring utformning av
genomförandeprogram social välfärd och arbetssättet kopplade till det.
Enligt regionala utvecklingsenheten har flera strukturer för samråd och samarbete strukturerats om för att med
förnyad kraft kunna arbeta med implementeringen av RUS:en. Det gäller bland annat samverkansforum social välfärd
med externa aktörer, integrationsrådet samt interna strukturer för samordning kring integration. Idrottsrörelsen stöds
i projektet ”Hitta ut”. I samverkan med utvecklingsbolag samt HjärtLungföreningen ansvarar förvaltningen även för
Hälsans stig som är i bra skick. Kultur och fritidsavdelningen har fått prioriterat ner denna aktivitet till följd av
utmaning av badhusverksamhet.
Genomföra utvecklingsinsatser utifrån effektiviseringsprojekt organisering och
lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland.
Kommentar:
Huvudrepresentanter från respektive förvaltning som ska ingå i samverkansforumet är identifierade och planering för
struktur och diskussion kring kopplingar till andra forum och funktioner pågår. Utvecklandet av kunddialogmodellen
har gjorts för UAF och behöver fortsätta med övriga förvaltningar. Detta i relation till det övergripande
samverkansforumet liksom kopplingen till andra relevanta forum och strukturer tex folkhälsa, social välfärd, ekologisk
hållbarhet, näringsliv med mera - arbete pågår. Samverkansforumet förväntas även bidra till möjligheterna att
utveckla inom övriga områden.
Förtydliganden i överenskommelserna kring prissättning samt roller och ansvar har gjorts i de interna
överenskommelserna mellan förvaltningen och övriga förvaltningar. Vid behov kommer uppdateringar att göras
löpande. Att förtydliga roller och ansvar i hela processen behöver ske i samband med fortsatta utredningsarbetet av
kyldmatsproduktion vid strandgärdets kök.
Planering för framtagande av reviderat förslag av mat&måltidspolicyn pågår, med genomförande våren 2022.
Övriga punkter inom denna aktivitet så som nyckeltal har lyfts på Överenskommelsenivå men inga beslut har fattats.
Anledningen till att aktiviteten inte slutförs i år är att det är ett mycket stort och löpande utvecklingsarbete.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Arbeta med Region Gotlands organisation under höjd beredskap genom att
bland annat påbörja krigsplacering inom samhällsviktiga verksamheter.
Kommentar:
Arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet är påbörjat med anledning av pandemin och kommer att
fortsätta och utvecklas de kommande åren.
Arbetet med att fastställa krigsorganisation och inleda krigsplacering avbröts i samband med pandemin. Under Q4
genomfördes framgångsrikt ett test på vår metod för så kallad ”disponibilitetskontroll” på en enskild verksamhet.
Avdelningen har även hållit ihop regionens deltagande i utvecklingssatsningen totalförsvaret (UT) som har gett
förutsättningar för framför allt SOF och TKF att utveckla sin organisation under 2021.
Genomföra åtgärder för stärkt krisberedskap och kontinuitetsplanering för
regionen och i förvaltningens samtliga avdelningar´.
Kommentar:
Pandemin har medfört att krisberedskapen har stärkts och krismedvetenheten har ökat. Det finns dock ett stort behov
av utbildning och utveckling när pandemin är över. Under pandemin har det inte funnits förutsättningar att bedriva
denna verksamhet i någon större utsträckning. Under kvartal 3-4 har förbättringsarbete med ledningsplatser mm
prioriterats.
Inom den centrala IT-infrastrukturen tas planer fram för en ökad resiliens.
Den planerade workshopen för måltids ledningsgrupp samt kontaktpersoner i andra förvaltningar samt övning i
kontinuitetshantering har skjutits fram till hösten 2022 på grund av personalbrist hos beredskapsstrategerna. Test av
krismenyn i köken skjuts också på till 2022 på grund av personalbrist inom avdelningen måltid. Beredskapsplanen för
måltidsavdelningen har redovisats för måltids ledningsgrupp och delvis implementerats i verksamheten med fysiska
pärmar och genomgång på arbetsplatsträffar – arbetet fortsätter 2022.
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Inom upphandlingsstöd har det i samband med pandemin blivit tydligt hur upphandling med fördel kan involveras i
övergripande beredskapsarbete. En utvärdering av arbetet har gjorts och erfarenheterna ska sammanställas och
delges berörda som stöd för vidareutveckling an inköp framåt. Sårbarhetsanalys görs kontinuerligt inom avdelningen
ekonomi. Metodik och struktur för hantering av rutiner för riskanalys, beredskapsplaner och sårbarhetsanalys kan
utvecklas. Det är tydligt att det finns funktioner inom avdelningen som har en hög sårbarhet. Åtgärder för att minska
sårbarheten har diskuterats men det är svårt att helt eliminera riskerna. Det finns helt enkelt inte de resurserna.
Kommunikationsfunktionen ingår i den övergripande krisorganisationen i regionen och dess hantering. Planering av
kommunikatör i beredskap pågår som vanligt. Rutiner som rör denna funktion utvecklas och ses över efterhand. Inom
kommunikation har vi också under året hanterat den kris som varit här och nu (pandemin). Vårt uppdrag har varit att
organisera och bemanna kommunikationsorganisationen vars uppdrag det är att stötta i arbetet med pandemin och
vaccinationsplanering. En gemensam bemanningsplanering där samtliga kommunikatörer i regionen ingick, gjordes
under sommarmånaderna, med alltid minst fem kommunikatörer i tjänst varje vecka.
Kommunikatör från regionstyrelseförvaltningen har sedan i somras och under hösten haft huvudansvaret för det
operativa kommunikationsarbetet kopplat till vaccinationerna. För att hantera den högre belastningen har fyra
personer timanställts. Av dessa arbetar en person uteslutande med vaccinationskommunikationen. Inom
kommunikationsstödet har det dessutom sedan i juni anställt tre personer på begränsad tid för att hantera det
ordinarie linjearbetet som tidvis fått pausats till förmån för kommunikationsarbetet kopplat till pandemin.
Regionupplysningen har tillsammans med kommunikationsteamet utvecklat den befintliga beredskapen enligt
fastställd rutin för kriskommunikation. Katastroftelefoner är på plats, med syfte att styra om 0498-269000 till i
händelse av att vårt huvudnummer går ned.
Med anledning av de IT-störningar som regionen haft under året har objektsägare och förvaltare tillsammans sett över
och stärkt beredskapen för att hantera längre avbrott på både hemsida och intranät.
En kontinuitetshantering/beredskapsplan togs fram inom regionupplysningen under hösten 2020 som fungerat väl vid
vinterns driftstörningar på grund av belastningsattacker. Bedömningen är att regionupplysningen har en god och
fungerande beredskap för den egna verksamheten, med befintliga resurser. Vid nästa datorbyte önskas de fasta
datorerna att bytas till bärbara, för ökad flexibilitet.
Krisberedskap i form av hantering av pandemi samt restriktioner i dess följd har hanterats av kultur och
fritidsavdelningen under året. En nära dialog med smittskydd, interna verksamheter men även med idrottsrörelsen har
utvecklats för att snabbt kunna möta omställningar som behöver göras.
Färdigställa regionens plan utifrån Lagen om extraordinära händelser.
Kommentar:
Uppdatering av LEH har ej kunnat genomföras under 2021. Planen är att göra en mindre justering under Q1-2 2022
för att sedan processa fram en helt ny plan till 2023.

Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Ta fram en ny digital varumärkesplattform och verktygslåda för att utveckla
platsvarumärket Gotland och tydligare inkluderar perspektiven bo, leva och
verka.
Kommentar:
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Varumärkesplattform för Gotland är framtagen och godkänd i regionfullmäktige, och har implementerats bland annat
genom gotland.com, men även genom att skapa samverkan med aktörer på Gotland.
Projektet Bo, leva och verka har initierat aktiviteter kring att de många distansarbetare och deltidsgotlänningar som
bott på Gotland under pandemin ska stanna kvar. Även en kommunikativ insats med samverkan mellan arbetsgivare
på ön har initierats, med målet att stärka bilden av att det finns en attraktiv arbetsmarknad på ön.
Gotland.com lanserades under juni tillsammans med den nya varumärkesplattformen. I detta arbete inkluderas
verksamheter på hela Gotland i den så kallade verktygslådan där de kan marknadsföra sin egen verksamhet. I
samband med lanseringen har även annonser visats för att stärka varumärket och driva trafik till gotland.com.
Utveckla och införa ny arbetsmodell för landsbygdsutveckling.
Kommentar:
En ny arbetsmodell för landsbygdsutveckling är framtagen och presenterad för Regu. Den tas upp för beslut i
regionstyrelsen under Q1 2022, efter att förankring skett i TKF/TN och SBF/MBN.
Genom pilotverksamhet i Hemse och Östergarn utarbeta ett regiongemensamt
koncept för servicepunkter.
Kommentar:
Resurser från biblioteken har genomfört och presenterat rapport kring servicebehov i Hemse. Projektet pausades tills
ny projektledare kom på plats. Under december 2021 rekryterades en projektledare och projektet startades upp på
30% vilket nu har möjliggjort att nytt uppdrag beskrivs och plan läggs fram för styrgrupp under början av 2022.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland
Etablera projektet Innovationssystem Gotland tillsammans med Uppsala
Universitet och Science Park Gotland med fokus på behovsinventering och
informationsspridning.
Kommentar:
Sedan föregående rapportering har de flera konkreta idéerna prövats och är nu inne processen för fortsatt utveckling.
Det handlar om såväl innovationsidéer i kontakt med Science park som forskningsidéer i kontakt med Uppsala
universitet.
Ny samverkansledare/projektledare för Region Gotland är rekryterad då nuvarande går i pension 1/12 2021. Ny
introduceras och tillträder 1/1 2022.
Med utgångspunkt i ny regional utvecklingsstrategi ta fram
genomförandeprogram för samhandling kring näringslivets förutsättningar och
innovation.
Kommentar:
Ett genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och innovation har tagits fram i samverkan med gotländska
aktörer. Programmet tas upp för beslut av regionfullmäktige under Q1 2022.
Ta fram ny arbetsordning för att utveckla kompetensplattformen till ett
kompetensråd med stärkt strategiskt fokus på regionala
kompetensutmaningar.
Kommentar:
Arbetet är fördröjt med anledning av prioritering av arbete med OECD:s rapport, långtidssjukskrivning samt ökat
behov av arbetskraftsanalyser under pandemin. Nytt forum för ett operativt kompetensråd är etablerat. Nya
instruktioner för strategiskt- respektive operativt kompetensråd ska utarbetas. En plan och presentation för arbetet är
framtagen.
Genomföra Almedalsveckan 2021 med olika grad av digitalisering.
Kommentar:
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En digitaliserad Almedalsvecka genomfördes 4-7 juli. Evenemangen visades upp på den upphandlade och
skräddarsydda playkanalen Almedalsveckan play. 719 evenemang genomfördes av 409 arrangörer. Sidan hade cirka
55200 besök under de fyra dagarna och 87 700 unika sidvisningar. På Almedalsveckan play finns det möjlighet att
fram till och med 30 april 2022 i efterhand se över 500 av årets evenemang. En handfull organisationer valde att
genomföra sina digitala evenemang fysiskt på plats på Gotland.
Arbetet med årets digitala Almedalsvecka bidrog till att projektkontoret med hjälp av digitala arrangörsmöten stärkte
relationen med alla arrangörer och andra intressenter. Nöjdheten var mycket hög. Arrangörernas bedömning av hur
pass väl årets Almedalsvecka uppfyllde deras förväntningar är 7,1 på en 10-gradig skala, bara något lägre än tidigare
år (7,6). Orsaken är främst svårigheten för arrangörerna att nå ut till deltagarna. Enkäten som skickades ut till
arrangörerna visar att 15 procent medverkade för första gången som arrangör under Almedalsveckans flagg. 37
procent av de digitala evenemangen genomfördes av ideella organisationer eller intresseorganisationer, 21 procent av
företag eller näringslivsorganisationer, 16 procent av stat/kommun/region och 15 procent som samarbete med olika
organisationer. Resterande 11 procent av evenemangen arrangerades av andra organisationsformer, varav cirka 4
procent arrangeras av partiorganisationer och andra politiska organisationer.
Arrangörer som varit i kontakt med Almedalsveckan projektkontor har ett följande omdöme utifrån en 6-gradig skala
(1=Inte alls nöjd och 6=Mycket nöjd):


Hur nöjd är du med den service du fått? 5,8



Upplevde du att du fick det stöd du behövde? 5,8



Hur upplevde du tillgängligheten via telefon/epost? 5,8



Hur upplevde du informationsmötena som genomförts? 5,1

Ta fram förslag och implementera förändrad organisation och styrning av
Almedalsveckan från 2022.
Kommentar:
Beslut om förändrad styrning, gemensam projektbudget, organisation och roller har under året fattats av
regionstyrelsen. Instruktionen för de nya råden beslutas under hösten. Almedalsrådet och programrådet har haft sina
första möten under hösten och en rad beslut som sätter ramarna för kommande Almedalsveckor har fattats. En
gemensam projektbudget har upprättats och träder i kraft vid årsskiftet. Almedalsveckans projektkontor som ingått i
kommunikationsenheten bildar från och med 1 januari 2022 en egen enhet inom kommunikationsavdelningen.
Projektformen upphör. Projektledarrollen omvandlas samtidigt till verksamhetsledare och tillika enhetschef.
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Införa gemensam beredning för samhällsbyggnad. (Gemensam aktivitet med
SBF och TKF).
Kommentar:
Forumen är etablerat och två samhällsbyggnadsberedningar har hållits under hösten 2021.
Genomföra externt samhällsbyggnadsforum. (Gemensam aktivitet med SBF
och TKF).
Kommentar:
Digital Samhällsbyggnadskonferens som fått positiv feedback genomförandes i december 2021. Både interna och
externa roller inom samhällsbyggnadsprocessen lyftes fram vid det tillfället.
Genomföra samråd och ta fram granskningsförslag till Översiktsplan Gotland
2040 (ÖP).
Kommentar:
Tidplanen för översiktsplanen har flyttats framåt och samrådet genomförs istället januari – april 2022 enligt beslut i
regionstyrelsen. Ett granskningsförslag kommer att tas fram under hösten 2022 efter att en samrådsredogörelse
upprättats.
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Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Etablera Energicentrum Gotland som permanent verksamhet.
Kommentar:
Verksamheten har under året etablerats med rekrytering av grundbemanning, avtalad lokal och etablerad webbsida.
Vidare har två projekt beviljats och skapat utrymme att utveckla företagsrådgivningen och visstidsanställning av en
heltid och två deltid. Vi har under hösten även haft en praktikant från UUCG som har igångsatt och utvärderat
visualiserings- och uppföljningsverktyget ClimateView. Energicentrum Gotland är nu ett etablerat energikontor och
medlem av Energikontoren Sverige.
Fortsatt driva och utveckla digitala mötesformer att ersätta fysiska möten.
Kommentar:
Det har blivit vardag att arbeta i digitala mötesverktyg som Zoom och Skype. Arbetet utvecklas inom ordinarie
verksamhet framåt.
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Med utgångspunkt i ny regional utvecklingsstrategi ta fram och påbörja
implementeringen av genomförandeprogram för samhandling kring klimat,
miljö och energi,
Kommentar:
Förberedande arbete inleddes redan under 2020. Under 2021 har programarbetet utförts dels av arbetsgrupper för
respektive prioritering (Stärk tillgängligheten, Gå före i klimat- och energiomställningen, Säkra miljö och vatten samt
Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning), dels av ett processledningsteam som enheten regional
utveckling ingått i. Arbetet har både bedrivits individuellt av arbetsgrupperna och gemensamt med processledning i
olika konstellationer med interna och externa aktörer. Processledaren har även medverkat i sedvanliga avstämningar
med styrgrupper, politik och koncernledning. Vid årets slut förelåg ett mer eller mindre färdigt förslag till program.
Implementering startar efter antagande under 2022.
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen
Stärka klimatkraven vid upphandlingar.
Kommentar:
En övergripande utredning har gjorts för att ge förutsättningar att vidareutveckla miljöarbetet i samband med
upphandlingar. Målet är att uppnå goda hållbara affärer genom att stärka kravställning klimatkrav vid upphandlingar.
Utredningen visar på behov av att tydliggöra processer och ansvarsfördelning i kravställande av miljökrav vid
upphandlingar. Vidare vilka roller som deltar i olika forum för ekologisk hållbarhet, nationellt och regionalt för att
säkerställa att Region Gotland är väl representerade i dessa sammanhang. Vidare finns behov av att sammanställa
vilka data som ska rapporteras till olika instanser avseende miljökravställning. Utredningen ska färdigställas 2022,
dialog ska föras med berörda parter inom Region Gotland för att säkerställa processer för miljökravställning samt en
tydlig ansvarsfördelning etc. I detta ingår också att etablera god mätbarhet av miljökravställning samt
avtalsuppföljning ur ekologiskt perspektiv.
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Förstärka miljö- och energiperspektivet inom ramen för ÖP-arbetet.
Kommentar:
Ur översiktsplanens sammanfattning: ”Man brukar säga att översiktsplanen är den regionala utvecklingsstrategins
fysiska avtryck på marken och detta syns tydligt i den nya översiktsplanen där den regionala utvecklingsstrategins mål
och prioriteringar har konkretiserats i ett antal fokusområden som tillsammans utgör översiktsplanens övergripande
utvecklingsinriktning för Gotland”. Vårt Gotland 2040 är regionens styrande dokument för hållbar utveckling.
Översiktsplanen har använt prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin för planens olika fokusområden.
Dessa fokusområden syftar till att förstärka miljö- och energiperspektivet:
Anpassa samhället till ett förändrat klimat
Skydda och förstärk tillgången till yt- och grundvatten
Ställ om till hållbar konsumtion och produktion
Utveckla hållbara och fossilfria transportsystem
Bedriv ett hållbart brukande av skog, mark och vatten och säkra den biologiska mångfalden
Gå före i klimat- och energiomställningen

Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Genomföra åtgärder för att utveckla den regiongemensamma
kundtjänstfunktionen.
Kommentar:
Kundtjänstrådet sattes under första delen av året på paus när det gäller regelbundna möten. Mötena återupptogs
senare och utvecklingsarbetet har tagit ny fart. Det samordnas nu även med andra projekt som under den här
perioden initierats från andra håll och löper på parallellt med kundtjänstrådets arbete, exempelvis digital dialog,
utvecklingen av servicedesk, förstudie om ny gotland.se och även arbetet med att utveckla
samhällsbyggnadsprocesserna. Revidering av riktlinjer för den gemensamma kundtjänsten pågår.
Den servicemätning som tidigare användes i regionen har tidigare avslutats. Bedömningen var att den inte längre
uppfyllde grundläggande kvalitetskrav. Mätningen har ännu inte ersatts med något nytt alternativ. Arbetet med att
identifiera en ny undersökning som överensstämmer med de kvalitetskrav som ställs, ger jämförelser med andra
kommuner/regioner, sker i samverkan med kvalitet och styrning/styrmodell.
Internt utvecklingsarbete inom regionupplysningens egen verksamhet har skett under året. Bland annat har en
checklista avseende tillgänglighet som riktar sig till alla medarbetare i Region Gotland, tagits fram.
Etablera ”mina sidor” för att underlätta för medborgaren i kontakten med
regionen.
Kommentar:
Det har visat sig svårt att driva på innehållet i mina sidor. Dels för att förvaltningarna har fokus på annat men även för
att många av våra verksamhetssystem är föråldrade och inte medger integration med omvärlden

35

Regionstyrelsen - RSF

Verksamhetsberättelse 2021

Utveckling av de externa hemsidorna, med fokus på gotland.se samt
biblioteksweb
Kommentar:
Nyrekryterad kompetens inom kommunikationsavdelningen har under hösten slutfört en förstudie om ny gotland.se.
Förstudien slutfördes lagom till årsskiftet och presenteras slutligen för styrgruppen i januari 2022. Förstudien ger
vägledning i de avgörande frågorna inför införandet av en ny webbplats och rekommendationer för hur arbetet ska tas
vidare. Resultaten från förstudien har bland annat presenteras för koncernledningsgruppen och
regionstyrelseförvaltningens chefsgrupp.
När det gäller utvecklingen av befintlig hemsida så har en tillgänglighetsanalys gjorts av Digg-myndigheten. Åtgärder
har vidtagits under hösten för att förbättra akuta tillgänglighetskrav på befintlig hemsida.
I mars skickades RFI (Request for information) ut till tre olika företag om Modern bibliotekswebb. Innan svaren hann
utvärderas riktigt så avstannade arbetet med ny webb. Styrgruppen för Koha och webb såg att alla resurser behövdes
till byte av bibliotekssystem och samma personer var involverade. Under senare delen av hösten har RFI svaren
analyserats och inget av dem uppfyller kraven. En nedbantad kravlista har skickats till ännu en ny leverantör. Inom
närmsta åren kommer en ny gotland.se upphandlas, webbansvariga på biblioteken har kontakt med förstudieansvarig
för att undersöka om det skulle vara möjligt med gemensam upphandling beroende på om grundkraven kan uppfyllas.
Flera insatser har gjorts för att förbättra informationen för våra medborgare på hemsidorna några som nämns är kring
partnerskapet med Uppsala Universitet, sidor kring samverkansstrukturer, förtydligande av synpunkter och
medborgarförslag.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Utbildningsinsatser i förvaltningen kring principer för bemötande samt hur man
kan utveckla tjänster med hjälp av medskapande och tjänstedesign.
Kommentar:
På grund av pandemi har inte utbildningsinsatser prioriterats inom detta område däremot har individuellt stöd getts till
verksamheter som efterfrågat kunskapen. Klar för 2021 givet förutsättningar. Lyfts in i VP 2022.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Ta fram och förankra en fastighetsstrategi för Region Gotland.
Kommentar:
En fastighetsstrategi finns idag redan i mångt och mycket i de riktlinjer och rutiner som finns för Region Gotlands
fastighetsverksamhet. Ett system som hanterar data om vilka fastigheter som ska utvecklas, avvecklas och/eller
underhållas bör arbetas fram i avdelningen för fastighetsförvaltning.
Inom ramen för projekt e-arkiv påbörja implementering i samtliga
förvaltningar.
Kommentar:
Projektet framskrider enligt plan. Påbörjade implementering i samtliga förvaltningar. Projektet pågår hela 2022.
Utveckla regionens samlade ledningssystem omfattande revidering av
styrmodellen utifrån ny RUS, ta fram en övergripande bild av ledningssystemet
samt översyn av styrdokument
Kommentar:
Arbetet med framtagande av ny styrmodell som kopplar ledningen av samhällsutveckling på Gotland, genom RUS:en
Vårt Gotland 2040, ÖP, varumärkesplattform för platsvarumärket Gotland, etc., och styrningen av organisationen
Region Gotland pågår. Det har identifierats som två olika processer med olika logik, men som av varandra starkt
beroende processer. Den kritiska faktorn är en fungerande yta för interaktion mellan processerna, vilket förutsätter en
utvecklad med långsiktig koncerngemensam planering. Det vill säga en röd tråd genom hela kedjan.
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Ekonomiavdelningen ansvarar för att i samverkan med avdelningarna regional utveckling samt kvalitet och kansli
utvärdera och förslå förslag till revidering av Region Gotlands styrmodell. Under första halvåret har omvärldsanalys
samt en utvärdering av nuvarande styrmodell genomförts bland annat via en enkät som besvarats av
förvaltningsledningar och förtroendevalda. Resultatet har analyserats och förslagen till förändring har diskuterats i
regionstyrelsen samt koncernledningen under hösten. Samtliga medarbetare inom Region Gotland har getts möjlighet
att påverka genom att anmäla sig och delta i en workshop. Alla politiska partier med representanter i
regionfullmäktige har fått möjlighet att enskilt diskutera innehållet med arbetsgruppen. Enligt tidsplanen ska en ny
styrmodell beslutas av regionfullmäktige första halvåret 2022.
Samtliga styrdokument som ekonomiavdelningen ansvarar för har aktualitetsprövats. En större omarbetning har
genomförts av dokumenten riktlinjer för intern kontroll samt riktlinjer för redovisning och budgetering av
markexploatering. Under året har arbete pågått för att skriva ett helt nytt dokument som kommer att få namnet
riktlinjer för ekonomistyrning. Dessa riktlinjer ska ersätta Regler för styrning och uppföljning. Riktlinjer för fakturering,
kravhantering och inkasso kommer att tas upp för beslut i regionfullmäktige 2022. Översyn av upphandlingspolicyn
samt riktlinjer för direktupphandling är påbörjad och kommer att tas upp för beslut under 2022.
Inom HR-områdets processer finns ett flertal riktlinjer och blanketter som innefattar att chefer på olika nivåer behöver
fatta beslut utifrån beslutad delegationsordning. I ett flertal av dessa ligger nämndernas delegationer idag på högsta
chefsnivå, en eller flera nivåer från där besluten sedan ska verkställas. För att få till en tillitsbaserad kultur behöver
nämndernas delegationer för vissa av dessa beslut förflyttas till att ligga i linje med där beslutet sedan ska verkställas
och där konsekvenserna kan ses. Förslag på ändringar i nämndernas beslutsordningar från och med januari 2022 är:


Löneriktlinjens delar som handlar om lönetillägg, där närmaste chef föreslås ta dessa beslut istället för som
idag förvaltningschef



Löneriktlinjens delar som handlar om beslut om förändrad lön/arbetsuppgifter under pågående anställning,
där chefens chef föreslås ta beslut istället för förvaltningschef



Överföring av semesterdagar, där närmaste chef föreslås ta beslut istället för HR-chef



Kurser och resor utomlands, där chefens chef föreslås ta beslut istället för förvaltningschef.



Beviljande av bisyssla där chefens chef föreslås ta beslut istället för förvaltningschef

Revideringen innebär att det under 2021 har gjorts ändringar i löneriktlinjen och ett antal blanketter. Regionstyrelsen
har gett nämnderna i uppdrag att se över sina delegationsordningar i linje med ovan. Utvärdering kommer att göras
på systemnivå.
Kommunikationsavdelningens styrdokument är giltiga.
Ta fram en regionövergripande lokalförsörjningsplan för Region Gotland med
syfte att optimera det samlade lokalresursutnyttjandet.
Kommentar:
Den första regionövergripande lokalförsörjningsplanen kommer att finnas framtagen till budgetberedningen 2022. Då
det saknas flera viktiga underlag för att kunna redovisa en fullständig strategisk bedömning kommer planen att peka
ut de områden där fokus behöver läggas framåt till exempel fastighetsinventering, underhållsplan, koppling till
investeringsprocessen, prioriterade områden där flera förvaltningar finns med sina verksamheter.
Fortsatt vidareutveckling av Region Gotlands inköpsarbete enligt beslut efter
effektiviseringsprojektets slutrapport.
Kommentar:
2021 har program sänkta inköpskostnader planerats och därefter har arbete med utvecklingsaktiviteterna genomförts i
princip enligt plan. Programmet löper under perioden 2021-2023. Programmet består av 3 delar; samordnade
uppdrag, förvaltningarnas åtgärder och projekt digitaliserat inköp. Arbetet har ökats med flera aktiviteter som
prioriterats under året. Avsikten är att allt utvecklingsarbete ska genomföras, implementeras i det ordinarie arbetet
och sedan förvaltas löpande. Utvecklingsarbetet är omfattande och många aktiviteter pågår parallellt.
Genomförandet av programmet ska ge sänkta inköpskostnader, ökad avtalstrohet och ökad enhetlighet vid inköp på
Region Gotland.
Fortsatt vidareutveckling av Region Gotlands bemanningsarbete enligt beslut
efter effektiviseringsprojektets slutrapport.
Kommentar:
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Extramedel har avsatts för att arbeta vidare med projektet strategisk hållbar bemanning under 2021 och en
projektorganisation har byggts upp för att stödja förvaltningarna med ett verksamhetsnära stöd i dessa frågor. HRspecialist, systemkompetens, ekonomer samt verksamhetsnära medarbetare har tagit fram en plan för stödet under
året. Ett antal identifierade verksamheter finns framtagna utifrån en prioriteringsordning där stöd kommer att ges för
att se över bemanning, kompetens och stöd kring hållbar bemanning. Under året beslutades att konvertera två
anställningar från systemadministratör till bemanningscontroller samt HR-specialist till HR-strateg/samordnare
bemanningsfrågor, för att kunna möta framtidens behov mer långsiktigt.
Färdigställa och implementera förvaltningens egen digitaliseringsplan samt ta
fram en regionövergripande digitaliseringsplan med syfte att ge förbättrat
beslutsunderlag för regionövergripande prioriteringar och utvecklingsinsatser
inom digitaliseringsområdet på lång sikt.
Kommentar:
Förvaltningens digitaliseringsplan framtagen och beslutad i förvaltningsledningen. Struktur för löpande uppföljning i
förvaltningsledningen etablerad. Många aktiviteter genomförda under 2021, kvarvarande flyttas till 2022.
Implementering av framtagen plan för hela regionen pågår.
För att möjliggöra övergång till Office 365 göra en kartläggning för att belysa
påverkan på hela området informationshantering, kommunikation,
tillgänglighet och digitala arbetssätt.
Kommentar:
Arbete genomfört för att kartlägga lagstiftningens påverkan på förutsättningar att använda molntjänster samt
framtagande av ställningstagande för Region Gotland. Området är satt under snabb utveckling på såväl nationell nivå,
EU-nivå och amerikansk nivå vilket skapar svårigheter att ta fram ett för regionen gällande rättsligt ställningstagande.
Muntlig genomgång kring frågeområdet gjord i RS. Ärende framskrivet för hantering under 2022.
Ta fram en utvecklingsplan för beslutsstödsystemet för att säkerställa koppling
till mer verksamhetsnära system.
Kommentar:
Socialförvaltningen har under våren implementerat en modul som stödjer verksamheten inom individ- och
familjeomsorgen (IFO). De är nu intresserade av att gå vidare inom IFO och koppla nyckeltal till verksamhetsdatat.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har visat intresse för skolmodulen men har av resursbrist valt att inte påbörja
det projektet just nu. Budget- och prognosarbetet inom samtliga förvaltningar sköts helt i systemet. Under året har
även instruktionsfilmer tagits fram för flera moment för att underlätta för användarna. Nya delar av systemet som är
intressanta att titta vidare på under nästa år är stöd för intern kontroll, stöd för att visualisera årshjul samt hantering
av nyckeltal.
Styrgruppen för systemet har beslutat att genomföra en enkät riktad till alla användare för att fånga upp
förbättringsmöjligheter utifrån ett användarperspektiv. Utifrån resultatet på enkäten kommer en
objektsförvaltningsplan att beslutas.
Samtliga förvaltningar använder beslutsstödet för rapportering, uppföljning och analys av ekonomi och personal samt
verksamhet. Systemet är först och främst riktat till chefer och medarbetare som stödjer chefer i planering- och
uppföljningsarbetet. Efter varje rapportering genomförs utvärderingar av processerna för att vid behov ändra rutiner,
mallar eller tidplaner. På det sättet säkras en kontinuerlig utveckling av arbetssätt och relevant utveckling av systemet
i de delar av systemet som vi har.
Fortsatt implementering av Insidan för ökad tillgänglighet och förflyttning av
organisationskultur
Kommentar:
Kommunikation driver intranätutvecklingen som helhet, utformar kommunikation som stärker
organisationskulturarbetet för intranätet och arbetar även aktivt med sina egna sidor avseende styrning och stöd inom
kommunikationsområdet och för regionupplysningen.
Implementeringen av intranätet har fortsatt under året och användningen av intranätet har i viss mån fått en skjuts av
kommunikationsarbetet kopplat till pandemin. Förvaltningsövergripande referensgrupp för utvecklingsfrågor har
etablerats under året. Nyckeltal för att följa utvecklingen har tagits fram. Kommunikationsfunktionen arbetar även
kontinuerligt med att uppdatera och förstärka innehållet på de egna kommunikationssidorna på Insidan i syfte att ge
stöd och hjälp till självhjälp till organisationens medarbetare.

38

Regionstyrelsen - RSF

Verksamhetsberättelse 2021

Personalhandbokens innehåll är nu överflyttat till intranätet vilket varit en viktig målsättning från start. Dock ser
användningen av nya intranätet i organisationen fortfarande alltför ojämn ut när det gäller olika förvaltningar och det
saknas även beskrivningar och information om flera viktiga verksamheter. Det finns också andra integrationer som
funnit med i planen från start, men som ännu inte fungerar. Till exempel så saknas integration med Canea Docpoint,
dokumenthanteringssystemet. Arbete för att förverkliga denna viktiga integration pågår i samverkan med
dokumenthanteringsprocessens ansvariga funktioner.
Ta fram objektförvaltningsplaner för samtliga objekt inom
regionstyrelseförvaltningens ansvarsområde.
Kommentar:
För många av förvaltningens objekt finns planer framtagna och arbetet fortgår.
Fortsatt verksamhetsutveckling inom den egna förvaltningen enligt
utvärderingen påbörjad i RSF 2.0.
Kommentar:
Organisationsförändring beslutad för kansligrupper (ÖF, PAN, VAL och budget och skuld). Genomförs med start 2022.

Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
På arbetsplatsträffar i förvaltningen arbeta igenom och identifiera åtgärder för
förflyttning i de fyra områdena (samverkan över gränser, från försiktighet till
tillit, lärande och utveckling, stolthet och helhetsförståelse) formulerade för
utvecklad organisationskultur.
Kommentar:
Dialog kring de fyra områdena genomförd i förvaltningens chefsgrupp. Områden för förbättring identifierade och
lämnade till förvaltningsledningen för fortsatt arbete.
En förflyttning har gjorts inom samtliga av de fyra utvecklingsområdena. Samverkan över gränser är det område som
haft störst fokus. Samverkan med alla avdelningar inom RSF och även övriga förvaltningar samt externt. Kvar finns
ännu att göra dessa samarbeten ännu mer funktionella och effektiva. Även att hitta strukturer för nya arbetssätt samt
ta hand om lärande och utveckling. Avdelningarna inom förvaltningen har kommit olika långt, kulturarbetet är en
pågående process.
Ta fram och etablera gemensam struktur för framtidens chefsstöd.
Kommentar:
Många aktiviteter pågår i förvaltningen för att utveckla chefsstödet. Det är dock viktigt att utveckla och identifiera
chefsstödet gemensamt inom förvaltningen så att inte varje avdelning gör på eget sätt. En god förutsättning för detta
är beslutet om att etablera en funktion som verksamhetsutvecklare chefers förutsättningar där rekrytering är
genomförd och tjänsten tillsatt.
Översyn av Region Gotlands styrelserepresentation i föreningar,
organisationer, bolag mm som erhåller bidrag från regionen.
Kommentar:
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Aktiviteten flyttad in i VP 2022 och är då modifierad.
Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder för att
stärka förtroendet för ledningen.
Kommentar:
Pandemin har gjort intern kommunikation eftersatt varför fokus varit 2021 att fortsätta dela information i chefsmöten
och via APT.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Utveckla digitalt stöd för anställningsprocessen samt kompetensutveckling/elearning.
Kommentar:
Inom regionen drivs ett omfattande övergripande verksamhetsutvecklingsarbete för att digitalisera ett antal HRprocesser. Det handlar om anställningsprocessen, kurs- och kompetensadministration, learning (preboarding, digitala
klassrum), LAS-hantering, systematiskt arbetsmiljöarbete och löneöversyn med mera.
En option till gällande HR-system har kunnat utnyttjas och ett tilläggsavtal har skrivits med Visma gällande
verksamhetssystemet Kompetensportalen och implementering pågår nu för fullt. Även verksamhetssystem för
rekrytering och stöd för arbetspsykologiska tester har upphandlats. Arbetet med att införa ett digitalt stöd för
anställningsprocessen har fortsatt. Arbete pågår enligt plan och målsättningen är att införa det stegvis, med start i
RSF och SBF och resterande förvaltningar därefter.
Slutföra och utvärdera projektet Heltid som norm på såväl förvaltnings- som
regionnivå.
Kommentar:
Projektet har avslutats och övergått i verksamheternas utvecklingsarbeten. En slutrapport finns och har fastställts i
regionstyrelsen. Förvaltningens eget projekt är avslutat och utvärdering genomförd. Fortsatt arbete sker inom ramen
för arbetet hållbar bemanning.
Utbilda inom förvaltningen i regionens projektmodell samt hur projekt planeras
och följs upp i relation till ordinarie verksamhetsplanering och – uppföljning.
Kommentar:
Pandemin har gjort att stöd och utveckling riktats direkt till verksamheter som efterfrågar stöd och kunskap istället för
att erbjuda generella utbildningar in i regionstyrelseförvaltningen.
I den egna förvaltningen genomföra utbildningar i digitala arbetssätt kopplade
till dagens digitala system.
Kommentar:
Insatser gjorda på individnivå för att öka kompetensen kring att använda mötesverktyg, intranätet och
beslutsstödsystemet.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet
är i fokus
Ta fram, implementera och säkra intentionerna med reviderat fackligt
samverkansavtal.
Kommentar:
Ett avtal finns framtaget och är färdigt för undertecknande. Parallellt ses stöddokument över. Arbetet har även belyst
närliggande områden att ta tag i för att få samverkan att fungera. Det handlar om facklig tid, samsyn kring
arbetsrättsliga processer samt strukturer för att ha dialoger i vardagen av lite mer informell natur. Dessa arbeten har
också satts igång. När avtalet är påskrivet påbörjas implementeringsarbetet.
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Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder som
minimerar konflikter som påverkar arbetet negativt.
Kommentar:
Dialoger dels i APT och dels i individuella möten. Regionen erbjuder numera utbildningar i konflikthantering för chefer
samt filmer i ett utbildningsmaterial till alla medarbetare inom Region Gotland.
Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder som
stärker chefers förutsättningar.
Kommentar:
Staben har förstärkts med lokalansvarig, fortsatt digitalisering (utifrån beslutad digitaliseringsplan), ta fram ett tydligt
årshjul för chefer samt utveckla chefsmötena RSF att rymma dialog mellan chefer i organisationen.

Ekonomi
Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar
att tillhandahålla offentlig service och välfärd.
Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det
betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det
innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner
samt att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och
intäktsminskningar.
Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt
och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

16. Budgeterat resultat uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden
Ta fram en beskrivning över på vilket sätt och med vilken nivå
effektiviseringsprogrammets olika åtgärder kan leda till kostnadssänkningar
inom regionens samtliga förvaltningar.
Kommentar:
Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med koncernledningsgruppen under våren arbetat med att ta fram ett
underlag för beslut till vårens budgetberedning på kostnadssänkningar inom ramen för effektiviseringsprogrammets
områden. Regionfullmäktige tog därefter i juni beslut om nivåsänkning i 2022 års budget på sammanlagt 43 mnkr och
har i november gett nämnderna i uppdrag att till budgetberedningen maj 2022 redovisa konsekvenser av ytterligare
kostnadssänkningar på drygt 100 mnkr åren 2023 och 2024 gällande lokaler, inköp, digitalisering och bemanning.
17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden
Göra verksamhetsanpassningar inom förvaltningen för att nå
kostnadssänkningar som möjliggör kommande besparingar från 2022 och
framåt.
Kommentar:
I dialog i förvaltningsledningen har beslut fattats om åtgärder för 2022. Handlar om organisatoriska förändringar,
neddragning av tjänster, förbättrat bemanningsarbete, minskat resande och ökad digitalisering. Även förbättrad
inköpsprocess och lokalutnyttjande ses kunna ge effekt men på längre sikt. Beslutades av regionstyrelsen under
hösten 2021.
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9.2 Verksamhetsmått/nyckeltal

Kvalitet och kansli
Nyckeltal/verksamhetsmått

2021

2020

2019

2018

2017

Antal protokollförda paragrafer,
kansli (RF, RS, RSau)

1 096

1 078

1 172

1 033

1 070

Antal förfrågningar om
handlingar på regionarkivet

1 444

1 042

743

845

961

Antal besök på regionarkivet

1 441

1 743

3 669

4 269

4 256

Antal framtagna volymer,
regionarkivet

2 925

4 144

2 682

2 094

2 764

Antal registrerade ärenden av
registraturen

9 753

9 910

10 379

10 072

12 897

Antal registrerade handlingar
av registraturen

53 814

54 527

56 353

51 992

55 731

Här redovisas verksamhetsmått och nyckeltal för avdelningen kvalitet och kansli. Värt att
notera är att även om fysiska besök minskat under Pandemin så har antal förfrågningar om
handlingar dubblerats mellan 2019-2021. Det handlar framförallt om handlingar som rör
bygglov, betyg och handlingar som behövs för ansökning till högre studier och
journalhandlingar från hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Digitalisering
Nyckeltal/verksamhetsmått

2021

2020

2019

2018

2017

Antal supportärenden per dator

3,08

3,12

3,23

3,42

3,7

92

90

91

91

87

44 603

41 103

36 182

34 741

36 681

2021

2020

2019

2018

2017

104 022

100 857

102 037

99 722

97 107

Kvalitet i löneutbetalningar, %*

0,83

0,61

0,48

0,63

-

Andel extra utbetalningar pga
fel, %**

0,14

0,15

0,24

0,19

-

65

50

49

-

-

Servicenivå digital arbetsplats
(DAP), %
Antal ärenden hanterat av itsupporten

HR
Nyckeltal/verksamhetsmått
Lönehantering - antal
lönespecifikationer

Bistått vid rekryteringar av
chefer
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56

20

29

-

-

-

1 104

1 132

-

-

* Kvalitet i löneutbetalning: Måttet beskriver andel fel som rättats i löneutbetalningarna
** Extra löneutbetalning pga fel: Måttet beskriver andel extra utbetalningar av fel
*** Varav 23 teamledare SOF

Måltid
Nyckeltal/verksamhetsmått

2021

2020

2019

2018

2017

Antal beställda portioner inom
förskola

434 997

426 600

427 186

434 386

440 835

Antal beställda portioner inom
grundskola

1 001 043

989 324

990 976

973 097

966 773

Antal beställda portioner inom
gymnasie/vuxenutbildning

276 965

278 926

258 141

249 214

218 038

Antal beställda portioner inom
hälso- och sjukvård

81 500

83 979

88 433

77 976

80 988

Antal beställda portioner inom
äldreomsorg

291 940

297 192

286 397

285 393

301 007

Antal beställda portioner inom
äldreomsorg, ordinärt boende

23 660

20 323

23 258

26 590

28 717

Andel ekologiska livsmedel, %
(värdet i kronor)

24

27

29

28

27

Andel svenskt kött, % (värde i
kronor)

92

91

93

90

84

Andel
närproducerade/gotländska
livsmedel, % (värde kronor)

15

17

15

16

16

Andel vegetariska måltider, %
(räknat på grundmeny)

28

28

20

20

20

Andel svensk kyckling, % (värde
i kronor)

100

99

96

89

89

Koldioxidekvivalent

2,50

2,27

2,29

2,34

-

Menyn har med anledning av pandemin legat oförändrad och den ska således inte ha
påverkat utfallet i någon större utsträckning. Att andel svenskt kött och andel svensk
kyckling har ökat något beror med största sannolikhet på ökad avtalstrohet. Anledning till
tillbakagången av andel ekologiskt och närproducerat beror på varierande tillgång och
troligen även en större efterfrågan på närproducerat från andra privata verksamheter. En
succesiv övergång till mer färdigskalat och strimlat för att förbättra arbetsmiljön kan även
vara påverkande faktorer då dessa produkter inte finns att tillgå som gotländska.
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Anledningen till den försämrade koldioxidekvivalenten är svår att bedöma men kan vara en
effekt på ersättningsvaror.
Gällande volymerna kan ökningen på UAF kunna förklaras av en ökad befolkningsmängd
på ön samt större barnkullar. Volymminskningen på HSF är troligen kopplad till pandemin
men även nedläggning av Korpens café och restaurang. Volymminskningen på SOF är med
anledning av att avdelningarna på Hemse Vårdcentrum gick över i privat regi från och med
den första oktober.
Ekonomi
Nyckeltal/verksamhetsmått

2021

2020

2019

2018

2017

180 000

177 000

185 000

183 000

174 000

90

90

82

73

65

171 588

170 102

163 474

513 719 729

503 149 314

509 492 043

19 229
(11,2%)

19 561
(11,5%)

20 819
(12,7%)

8 472 (4,9%)

8 379 (4,9%)

8 424 (5,2%)

2021

2020

2019

2018

2017

Antal samtal, regionupplysningen

194 613

215 879

297 589

330 228

317 176

Antal besvarande samtal,
regionupplysningen

179 118

189 412

267 466

300 414

297 062

Genomsnittlig kötid,
regionupplysningen (sek)

21

28

24-25

-

21,3-22

153 738

169 386

-

-

-

74

72

50

47

48

8 101

10 257

14 738

16 119

-

Antal hanterade fakturor
Andel elektroniska fakturor av
hanterade fakturor, %
Antal kundfakturor
Fakturerat belopp, kr
Antal påminnelser

Antal inkassoärenden

Kommunikation
Nyckeltal/verksamhetsmått

Antal externa samtal till 0498-26
90 00
Andel externa samtal via 0498- 26
90 00, %
Antal besök i reception, externa
och interna

-
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Regional utveckling
Nyckeltal/verksamhetsmått
Besök turistbyrån

2021

2020

2019

2018

2017

46 784

26 631

91 157

90 101

91 733

År 2020 första pandemiåret med reserestriktioner. Under 2021 det andra pandemiåret var
byrån stängd jan-tom 5 maj.
Kultur och fritid
Nyckel/verksamhetsmått

2021

2020

2019

2018

2017

10 369

82 841

103 963

104 237

104 580

84,5

70,5

68,44

70,12

1 694

909

6 817

8 400

7 712

Idrottshallar, antal uthyrda
timmar

21 389

20 760

26 052

26 135

27 615

Idrottsplatser, antal uthyrda
timmar

7 525

6 010

6 583

5 983

7 709

27 431

30 207

29 090

34 106

36 486

Fritid
Inomhusbad, antal bad*
Nettokostnad per bad, kronor
Säsongsuthyrning, antal
gästnätter

Aktivitetsbidrag, antal godkända
sammankomster**


ungdomar



pensionärer

2 185

3 891

4 400

4 695

4 594



funktionshindrade

1 469

2 799

3 057

2 996

2 503

Bibliotek, antal fysiska
besökare***

232 969

412 885

604 316

617 745

509 000

Bibliotek, antal media lån
fysiska****

228 413

362 605

379 043

383 944

395 987

Bibliotek

*I och med stängda bad samt påbörjan av renovering av Hemsebadet så är siffran för antalet bad så mycket
mindre än 2020
** Vissa ungdomsföreningar har haft fler sammankomster med färre aktiva istället för större sammankomster
med fler aktiva syfte att minska risk för smittspridning av covid-19 vilket påverkar siffrorna. Majoriteten av
ungdoms- och idrottsföreningarna har dock haft färre sammankomster medan några få föreningar haft
betydligt fler, exempelvis tennis och hockey. När det gäller pensionärs- och funktionsföreningarna ses tydligt
pandemieffekten med ett stort tapp av sammankomster.
*** Biblioteken har haft begränsningar under året till följd av pandemin vilket tydlig ses i besöksstatistiken.
**** Nytt system infördes vid halvårsskiftet vilket tydligt påverkat möjligheten till statistiksammanställning. 2
system för utlån har under året funnits. Statistiken visar på så pass stor avvikelse mot 2020 att det bör beaktas
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Uppföljning intern kontrollplan 2021 - regionstyrelsen
Förslag till beslut



Respektive kontrollansvarig ges i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta
till identifierade brister. En lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter
halvårsskiftet 2022.



I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde.
Den interna kontrollen är en viktig del i verksamhetsplaneringen och syftet är att
bidra till; ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell
rapportering och information om verksamheten, efterlevnad av tillämpliga lagar,
föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner med mera.
Bedömning

I 2021 års plan är 5 kontroller upptagna varav 3 specifika kontroller inom
regionstyrelseförvaltningen och 2 regiongemensamma kontroller.
Resultat, analys och förslag på åtgärder rörande de genomförda kontrollerna
redovisas i de bilagda rapporterna enligt nedan.
Samtliga brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive
kontrollområdesansvar. Detta utifrån att kontrollansvaret innebär att se till att
kontroll genomförs, resultatet analyseras, samt att eventuella åtgärder vidtas för att
rätta till synliggjorda brister.
Beslutsunderlag

Rapporter från genomförda kontroller 2021:
Bilaga 1 – Löneutbetalning (attest av löneunderlag)
Bilaga 2 – Upphandling/inköp (avtalstrohet)
Bilaga 3 – Utbetalning (attest)
Bilaga 4 – Kassaredovisning och kontanthantering (efterlevnad av regelverk)
Bilaga 5 – Beredningsprocess 1:1 medel (rutiner och tillämpning)
Regionstyrelsens plan för internkontroll 2021
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/86

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar RSF

2 (2)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-12-15

RS § 385

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2021

RS 2020/86
AU § 313

Regionstyrelsens beslut

Respektive kontrollansvarig ges i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta till
identifierade brister. En lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter halvårsskiftet 2022.
• I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna.
•

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom respektive
verksamhetsområde.
Den interna kontrollen är en viktig del i verksamhetsplaneringen och syftet är att bidra
till; ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering
och information om verksamheten, efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler,
riktlinjer och rutiner med mera.
I 2021 års plan är 5 kontroller upptagna varav 3 specifika kontroller inom regionstyrelseförvaltningen och 2 regiongemensamma kontroller.
Resultat, analys och förslag på åtgärder rörande de genomförda kontrollerna redovisas
i de bilagda rapporterna enligt nedan.
Samtliga brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive kontrollområdesansvar. Detta utifrån att kontrollansvaret innebär att se till att kontroll genomförs, resultatet analyseras, samt att eventuella åtgärder vidtas för att rätta till synliggjorda brister.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-11-17
Skickas till
Samtliga nämnder
Regionstyrelseförvaltningen - alla enheter

15 (73)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen

Text
Resultatrapport på nämndn
Verksamhetens totala intä
Verksamhetens totala kost
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens nettokostna
Kommunbidrag
Årets resultat
Kontrollrad konto 30-88

2022-01-28 08:56

Bokslut - Resultatrapport RSF
Årsbudget
inkl TA, OM
Jan 21 - Mån 13 21
221
-633
-26
-1
-439
431
-8
-8

323,1
368,9
192,9
161,3
400,0
010,0
390,0
390,0

Utfall

Avvikelse

Jan 21 - Mån 13 21
264 845,8
-655 143,7
-23 593,5
-948,7
-414 840,1
431 010,0
16 169,9
16 169,9

43 522,7
-21 774,8
2 599,4
212,6
24 559,9
0,0
24 559,9
24 559,9

Sida 1/1

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen
Kod
12
14
15
1
22
26
27
28
29
2
30
31
35
36
3
92
97
9
Totaler

Bokslut - Resultrapp per verksamhet RSF

Verksamhet
Text
Stöd till politiska parti
Nämndadministration
Övrig politisk verksamhet
Politisk verksamhet
Teknisk verksamhet
Näringslivsfrämjande åtg
Miljö- och hälsoskydd
Räddningstjänst
Övrig infrastruktur
Infrastruktur, skydd mm
Kultur o fritidsverksamh
Kulturverksamhet
Biblioteksverksamhet
Fritidsverksamhet
Fritid och kultur
Kommungem. administration
Försörjningsverksamhet
Gemensam verksamhet

2022-01-28 08:53

Intäkter
Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21
0,0
0,0
-4 647,0
-4 647,0
0,0
-8 688,0
0,0
-3 304,0
-100,0
-12 092,0
-3,0
-27 567,0
-5 183,0
-7 112,0
-39 865,0
-37 972,1
-126 747,0
-164 719,1
-221 323,1

Kostnader
Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21
7 517,0
9 925,7
8 774,0
26 216,7
3 000,0
76 476,0
3 500,0
3 904,0
720,0
87 600,0
4 338,0
67 850,0
31 425,0
69 023,0
172 636,0
247 523,4
126 747,0
374 270,4
660 723,1

Intäkter
Utfall
Jan 21 - Mån 13 21
0,0
-6,6
-4 573,0
-4 579,6
0,0
-22 057,2
-250,0
-7 334,5
-112,6
-29 754,3
-683,7
-40 948,2
-10 039,1
-4 977,1
-56 648,1
-50 717,2
-123 146,6
-173 863,8
-264 845,8

Kostnader
Utfall
Jan 21 - Mån 13 21
7 039,1
9 256,9
9 126,2
25 422,2
175,5
84 176,7
2 980,9
7 564,1
1 070,6
95 967,8
4 394,5
81 106,4
35 870,1
66 558,7
187 929,7
251 553,6
118 812,6
370 366,2
679 685,9

Sida 1/2

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen

Bokslut - Resultrapp per verksamhet RSF

Nettoavvikelse
477,9
675,4
-426,2
727,1
2 824,5
5 668,5
769,1
370,4
-338,0
9 294,5
624,2
124,8
411,0
329,4
1 489,4
8 714,9
4 334,0
13 048,9
24 559,9

2022-01-28 08:53

Sida 2/2

Bokslut - Investering, Exloateringsrapp RSF per
projekt

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen
Kod
14000
14040
28020
28045
28514
28550
28551
28556
28560
28561
28662
28673
28674
28676
28677
28678
28704
28705
81003
81004
81010
81022
Totaler

Projekt
Text
Förvärv/ kommande försälj
Försäljning Fastighet
Digital långtidslagring
Landsbygdsutveckling
Teknisk plattform
PC som tjänst
Reinv. IT- infrastruktur
Investeringspott RSF
E-arkiv
Systemstöd Upphandling
Trådlösa nät
Dokumenthanteringssystem
Trådlösa nät Äldreboenden
Programsystem Almedalsv.
Extern Web bibl.
Digitala sammanträden
Bokningssystem
Bokbuss
Sotaren Terra Nova
Sotaren terra Nova VA
Industrimark
Pott kommande proj expl

2022-01-28 08:57

Årsbudget
netto
Jan 21 - Mån 13 21
0,0
0,0
1 200,0
8 000,0
2 555,0
9 812,0
3 000,0
1 200,0
5 000,0
3 000,0
2 989,0
4 000,0
2 456,0
740,0
500,0
258,0
400,0
2 500,0
15 940,0
3 000,0
8 000,0
26 000,0
100 550,0

Utfall
netto
Jan 21 - Mån 13 21
4,0
12,0
0,0
0,0
302,1
9 705,1
5 759,7
871,5
0,0
0,0
0,0
0,0
11,2
63,4
0,0
77,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 806,4

Avvikelse

1
8
2
-2
5
3
2
4
2

2
15
3
8
26
83

-4,0
-12,0
200,0
000,0
252,9
106,9
759,7
328,5
000,0
000,0
989,0
000,0
444,8
676,6
500,0
180,6
400,0
500,0
940,0
000,0
000,0
000,0
743,6

Sida 1/1

SAMMANFATTANDE TEXT

Regionstyrelsen
Ordförande:

Eva Nypelius (C)

Regionstyrelseförvaltningen: Regiondirektör och förvaltningschef: Peter Lindvall

Viktigare händelser

Pandemin har fortsatt varit närvarande i verksamheten. Ytterligare stödåtgärder för det
gotländska näringslivet samt fritids- och kultursektorn har genomförts. Förvaltningens vardagliga
utåtriktade verksamhet har anpassats och kommunikationsinsatserna har varit omfattande.
Efter att den nya regionala utvecklingsstrategin antagits har arbete drivits för att ta fram
genomförandeprogram för klimat, miljö och energi, näringslivets förutsättningar och innovation
samt social välfärd. Arbete med en ny styrmodell med syfte att skapa en röd tråd från den
regionala utvecklingsstrategin till koncernstyrningen pågår.
Vidare inom samhällsutvecklaruppdraget har varumärkesplattformen uppdaterats och där, inom
ramen för bo och leva samt verka på Gotland, har aktiviteter initierats för att distansarbetare ska
stanna kvar på ön. Idéburet offentligt partnerskapsavtal har skrivits med Röda korset för att möta
samhällsutmaningar inom integration. Energicentrum har etablerats med egen anslagsfinansiering.
Dubbel markanvisning är genomförd för Visby, Klintehamn och Hemse och processen med
byggnation har inletts.
Inom demokratiområdet har arbetet med att ta fram en policy för medborgardialog påbörjats
liksom uppdraget att införa bedömning av tvärperspektiv i underlag till förtroendevalda i den
politiska ärendeberedningen. Årets digitala Almedalsvecka genomfördes med framgång och
beslut finns att från 2022 korta veckan till fem dagar. Utifrån förändrad lagstiftning har beslut
fattats att från sommaren 2022 inrätta en visselblåsarfunktion i organisationen. Stort fokus och
arbete har legat på att ta fram underlag för nytt badhus i Visby och beslut fattats om lokalisering
av detta till Solberga park.
Digitaliseringen fortsätter, planer finns nu framtagna och beslutade. De allvarliga DDoSattackerna under våren 2021 har bland annat resulterat i en säkerhetsanalys med åtgärdsplaner.
Inom ramen för effektiviseringsprogrammet har ytterligare beslut fattats kring framtida
samhällsbyggnadsprocess och också utvecklingen av måltidsverksamheten.
Övriga frågor och beslut som påverkar förvaltningens verksamhet, ekonomi och möjlighet att
bidra till måluppfyllelse är bland annat:


Utmaning av drift av Solberga- och Hemsebadet



Ett upphandlingsforum med näringslivet har etablerats för att ge bättre förutsättningar
för lokala företag att lägga anbud och delta i upphandlingar



Tidplanen för ny biblioteksplan har förlängts. Beslut har fattats om inköp av två mindre
biblioteksbussar. Projekt bokstart är avslutat och implementeringsarbete pågår



Ny kulturkonsulentorganisation

SAMMANFATTANDE TEXT



Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har utifrån nya lagkrav på tillgänglighet
genomfört en tillsyn av Region Gotlands hemsida vilket gav en åtgärdslista för vidare
hantering

Måluppfyllelse

Förvaltningen har genom flera aktiviteter bidragit till utvecklingen av det gotländska samhället.
Genom det regionala utvecklingsansvaret tillsammans med kultur och fritidsuppdraget bidras
aktivt i frågor som spänner mellan beredskap, jämlik hälsa, landsbygdsutveckling, kulturliv,
Almedalsveckan, energi, klimat och miljö. Samverkan i dessa frågor sker med bland annat
länsstyrelsen och polisen och en rad andra myndigheter tillsammans med det gotländska
näringslivet och civilsamhället. Vidare bör partnerskapet med Uppsala universitet särskilt lyftas
fram.
Förvaltningen har genom flera aktiviteter bidragit till utvecklingen av Region Gotland som en
effektiv organisation. Ett särskilt uppdrag är att hålla samman övergripande processer i
organisationen och att vara drivande och sammankallande till strategiska nätverk inom ekonomi,
HR, kommunikation, digitalisering och kvalitet. Därtill leds flera regionövergripande forum för
samverkan till exempel samhällsbyggnad, samverkan barn, vuxna och äldre och social hållbarhet.
Ekonomi

Årets resultat uppgår till +24,6 mnkr. Årets överskott förklaras främst av överskott i centrala
anslag avseende bidrag, fackliga företrädare, samt förseningar i investeringar som medfört
överskott inom kapitalkostnads- och hyresbudgeten. Stora överskott redovisas även vad gäller
anslaget för förstudier av exploateringsprojekt. Vidare återfinns överskott i verksamheten i form
av personalrelaterade orsaker och övriga kostnader.
Utveckling på sikt

Med utgångspunkt i Agenda 2030 och ny regional utvecklingsstrategi kommer insatser att göras
inom samtliga hållbarhetsperspektiv. Genomförandeprogrammen ger driv för frågor som klimat
miljö och energi, näringslivets förutsättningar och innovation samt social välfärd. Samverkan och
samarbete har tidigare haft ett mer externt fokus men framåt kommer även det interna
perspektivet på hållbarhet att behöva förstärkas för att nå effekt i måluppfyllelse. Den nya
styrmodellen, det samlade ledningssystemet, arbetet för god och nära vård samt modellen för
medborgardialog blir viktiga faktorer för framgång.
Ökad oro i världen skapar osäkerheter framåt. Effekter och konsekvenser av pandemin måste
fortsatt hanteras. Beredskap måste byggas upp för att kunna hantera åtgärder och behov av
snabba förändringar.
Ökad digitalisering förutsätter såväl tillgång till teknik som processarbete, verksamhetsutveckling
och förändringsledning.

SAMMANFATTANDE TEXT

Den demografiska utvecklingen med fler äldre och yngre och färre i arbetsför ålder skapar
utmaningar för kompetensförsörjning vilket redan i dag är en svårighet inom flera yrkesgrupper.
Nya arbetssätt och andra erfarenheter efter pandemin behöver tas omhand. Livsstilsfrågor och
hur och var medborgarna framåt kommer att bosätta sig och leva kan också påverka. Dessutom
ökar medborgarnas förväntningar på delaktighet, kommunikation, tillgänglighet, snabbhet och
flexibilitet. Kommunikationerna till och från ön är en avgörande fråga framåt. De gotländska
ståndpunkterna på utredningen, ”Uppdrag att analysera alternativa modeller för färjetrafik till
Gotland”, är att trafiken till och från Gotland ska vara enkel, hållbar, prisvärd och snabb.
Såväl EU som Sveriges regering och SKR lyfter i strategier fram hur avgörande det är att värna
demokratin. Både i fråga om att utveckla förmågan till dialog med medborgarna och i att säkra
transparens, ärendeberedning, informationsförvaltning och säkerhet samt ledning och styrning.
Annan utveckling av mer omfattande karaktär som förväntas är:


Aktiviteter kring nytt badhus i Visby



Analyser av hur framtida stöd och behov inom kulturområdet behöver utformas för att
bland annat motverka effekter av pandemin



Lokalförsörjning/lokalplanering i hela regionen



Förnyelse av Almedalsveckan



Bidragsöversyn för föreningar och ny fritidsplan



Förändrade krav från medborgare vad gäller utbud, flexibilitet och individuella koster
inom måltidsverksamheten

SAMMANFATTANDE TEXT

Verksamhetsmått

Regionstyrelsen
Typ av tjänst

2021*

2020*

2019

46 784

26 631

91 157

1 441

1 743

3 669

Medborgarinriktade tjänster
Antal besök på turistbyrå
Antal besök på regionarkivet
Antal framtagna volymer, regionarkivet

2 925

4 144

2 682

Antal samtal, regionupplysningen

194 613

215 879

297 589

Antal besvarande samtal, regionupplysningen

179 118

189 412

267 466

Genomsnittlig kötid, regionupplysningen (sek)

21

28

24-25

Antal externa samtal till 0498-26 90 00

153 738

169 386

-

Andel externa samtal via 0498- 26 90 00, %

74

72

50

Antal besök i reception, externa och interna

8 101

10 257

14 738

10 369

82 841

103 963

Kultur- och fritidsverksamhet
Inomhusbad, antal bad
Nettokostnad per bad, kronor

-

85,50

70,50

Säsongsuthyrning, antal gästnätter

1 694

909

6 817

Idrottshallar, antal uthyrda timmar

21 389

20 760

26 052

Idrottsplatser, antal uthyrda timmar

7 525

6 010

6 583

27 431

30 207

29 090

Aktivitetsbidrag, antal godkända sammankomster
-

ungdomar

-

pensionärer

2 185

3 891

4 400

-

funktionshindrade

1 469

2 799

3 057

Bibliotek, antal fysiska besökare

232 969

412 885

604 316

Bibliotek, antal media lån fysiska

228 413

362 605

379 043

434 997

426 600

427 186

1 001 043

989 324

990 976

276 965

278 926

258 141

Måltidstjänster
Antal beställda portioner inom:
-

förskola

-

grundskola

-

gymnasie/vuxenutbildning

-

hälso- och sjukvård

-

inom äldreomsorg

-

äldreomsorg, ordinärt boende

81 500

83 979

88 433

291 940

297 192

286 397

23 660

20 323

23 258

Andel inköpta ekologiska livsmedel, % (värdet i kronor)

24

27

29

Andel inköpt svenskt kött, % (värde i kronor)

92

91

93

Andel inköpt närproducerade/gotländska livsmedel, % (värde kronor)

15

17

15

Andel vegetariska måltider, % (räknat på grundmeny)
Andel inköpt svensk kyckling, % (värde i kronor)
Koldioxidekvivalent

28

28

20

100

99

96

2,50

2,27

2,29

104 022

100 857

102 037

0,83
0,14
65
56
-

0,61
0,15
50
20
1 104

0,48
0,24
49
29
1 132

Administrativa tjänster
Lönehantering - antal lönespecifikationer
Kvalitet i löneutbetalningar, %
Andel extra utbetalningar pga fel, %
Bistått vid rekryteringar av chefer
Bistått vid rekrytering övriga
Antal samtal HR-supporten
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Andel elektroniska fakturor av hanterade fakturor, %
Andel påminnelser kundfakturor, %

90

90

82

11,2

11,5

12,7

Andel inkassoärenden, %
Antal protokollförda paragrafer, kansli (RF, RS, RSau)
Antal registrerade ärenden av registraturen
Antal registrerade handlingar av registraturen

4,9

4,9

5,2

1 096

1 078

1 172

9 753

9 910

10 379

53 814

54 527

56 353

3,08

3,12

3,23

92

90

91

44 603

41 103

36 182

It-relaterade tjänster
Antal supportärenden per dator
Servicenivå digital arbetsplats (DAP), %
Antal ärenden hanterat av it-supporten


Flera av verksamhetsmåtten/nyckeltalen har påverkats av pågående pandemi.

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/12
4 februari 2022

Regionstyrelsen

Överföring av resultat till redovisningsår 2022 - RSF
Förslag till beslut

•

Förslaget att inte begära ytterligare medel till eget kapital godkänns.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningens resultat 2021 uppgår till +24,6 mnkr.
Enligt gällande regler för styrning och uppföljning får 75% av förhandlat överskott
överföras till eget kapital, dvs 18,4 mnkr.
Regionstyrelseförvaltningen har vid utgången av 2021 ett betydande eget kapital.
Förvaltningen ser inte något behov av att ökade det egna kapitalet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/12
4 februari 2022

Regionstyrelsen

Synpunkter
Förvaltningen har fått i uppgift att redovisa en bild av vanligt inkomna synpunkter
som tagits emot under året. Nedan redovisas två inkomna synpunkter med svar från
förvaltningen.
Inkommen synpunkt ett
Tycker ni borde omvärdera gränsen för 8 personer på en fotbollsplan som omfattar en yta av ca
6000 kvm utomhus, då det inom handel och på gym får vara 1 person per 10 kvm. Att tillåta 8
personer på en fotbollsplan innebär att ni lika gärna kan stänga ner anläggningarna helt då hela
laget ändå inte kan träna. Blir nästan hånfullt när ICA Maxi går ut på sin facebooksida och
säger att endast 381 kunder (personal tillkommer) får vistas i lokalen samtidigt. Som
ungdomsledare i fotboll på Gotland ser jag en stor risk att vi kommer att förlora ett antal av
spelarna då de nu helt hänvisas till att träna individuellt. Detta är ett stort problem på Gotland då
många klubbar redan har väldigt svårt att få ihop tillräckligt med spelare för att överhuvudtaget
kunna bedriva en verksamhet. Alla klubbar jag varit i kontakt med jobbar ändå med att undvika
trängsel, man sprider ut sig vid samlingar, man undviker övninger med köer, vi byter inte om
tillsammans och vi samåker inte. Dessutom tillämpar vi övningar i grupper och kan sprida ut oss
på olika delöar av planen.
Svar
Vi förstår att rådande situation och förutsättning med att bara vara 8 personer på en
konstgräsplan innebär en utmaning för många föreningar. Beslutet att endast tillåta 8
personer per idrottsanläggning utomhus, i detta fall på konstgräs har tagits av
gemensamt av Kultur och fritid, smittskyddsläkare och RF/Sisu Gotland. Vi följer de
rekommendation och restriktioner som gäller vårt verksamhetsområde och kommer
att anpassa dessa råd till lokala förutsättningar.
Råd och rekommendationer förändras ständigt och förhoppningen är att inom kort
kunna vara närmare normala förhållanden.
Inkommen synpunkt två
Hej,
Jag hade läst på om sommarsimkola på Region Gotlands hemsida (https://gotland.se/110946)
och hängde på låset för att få en plats åt vår son (f. 2015). Han ville gå redan förra året men fick
tyvärr ingen plats då pga att platserna gick åt så snabbt, därav var vi noga med att boka vår plats
direkt när bokningen öppnade igår och fick då en plats (trodde vi) och var jätteglada för det. Dock
blev jag kontaktad i morse och fick då veta att vi bokats av pga att barnen var tvungna att vara
födda 2014 eller tidigare (vilket inte framgått av informationen på hemsidan om sommarsimskola).
Han ville gärna vara på Solberga (känd hall för honom) och både veckor och tid passade oss väldigt
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bra och priset för simskolan var väldigt bra så därför har vi inväntat att bokningen skulle öppna
och därför inte bokat in honom någon annanstans. Eftersom många andras bokningar öppnat
tidigare så är allt fullt nu och därav får han inte möjlighet att lära sig att simma i sommar heller,
till stor besvikelse för både oss men framför allt för vår son som var så glad över platsen och
motiverad att gå. Jag tycker att det är väldigt dåligt att det inte på hemsidan framgick att det fanns
en åldersgräns för nybörjarkursen. Utöver det var det för mig nämligen självklart att ett barn på 6
år skulle uppfylla ett eventuellt ålderskrav på en nybörjarkurs i simning även om jag inte funderade
över att det skulle vara ett hinder när det inte framgått av informationen på hemsidan.
Svar
Det är tråkigt att din son inte fick plats på vår sommarsimskola. Du har helt rätt i att
vi kunde ha varit tydligare på hemsidan om vilka åldrar som gäller för årets simskola.
Däremot fanns det information om åldersgränserna när e-tjänsten öppnades.
Vi har sett över vår information och har nu åtgärdat aktuell hemsida. Eftersom din
son är född 2015 hoppas vi att han får plats nästa år. Alternativt kan du kontakta
Wisby Simsällskap som har verksamhet för barn och ungdomar i Solbergabadet året
om.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Regionstyrelsen

Uppföljning av den internationella strategin - RSF
Ärendebeskrivning

Uppföljning av den internationella strategin ska göras årligen i verksamheternas
verksamhetsberättelser. Regionstyrelseförvaltningens uppföljning framgår i det
följande:
Pågående EU-projekt och andra internationella projekt






OECD Territorial Review
Vägar till hållbar utveckling
Gemensam digital plattform
TFA Sydost
Region Gotland - Berislav Municipality

Övrigt internationellt arbete

ICLD-projektet med Kibaha som regionen driver och där enhetschef för social
hållbarhet sitter i styrgruppen har på grund av pandemin i princip varit vilande.
RSF regional utveckling har medverkat i nätverksaktiviteter inom ramen för de av
Region Gotland prioriterade internationella nätverken. Deltagande i internationella
nätverk har främst skett genom digitala möten, framförallt genom arrangemang av
CPMR och UBC.
Region Gotland är ordförande och sammankallande i CPMR Sverige-gruppen.
Arbetet med att revidera internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
inleddes hösten 2020 och slutfördes våren 2021. Regionfullmäktige antog
Internationell strategi för Region Gotland 2021-2024 i juni 2021.
Under 2021, har arbetet slutförts med att ta fram det operativa programmet för
ERUF i Småland och öarna tillsammans med de andra länen i programområdet, samt
det operativa programmet för Interreg Central Baltic. Förvaltningen har även bistått
Tillväxtverket i framtagandet av omställningsplan för Gotland samt operativt
program för Fonden för en rättvis omställning (FRO). Arbetet med att ta fram
regionala handlingsplaner inom ESF + har inletts tillsammans med de andra länen i
Småland och Öarna. Information om arbetet regionalt har ägt rum via Partnerskapet
för EUs Fonder och Program på Gotland och via Tillväxtrådet.
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RSF regional utveckling har arbetat med internationell marknadsföring av Gotland på
den tyska marknaden. Detta har gjorts framförallt genom samarbete med Visit
Sweden som arbetat aktivt med att attrahera tyska journalister att åka till Gotland och
göra reportage. Detta har skett genom ett samfinansierat projekt, där destination
Gotland är medfinansiär.
Förutom detta har Gotland tagit emot journalister från andra länder, bland annat
England. Även där har vi planerat och genomfört program.
Arbetet med Energimyndighetens uppdrag, att möjliggöra att Gotland blir ett
pilotområde för Sveriges omställning till ett hållbart energisystem, har medfört ökat
internationellt intresse för Gotland inom energiomställning. Region Gotland har
genom etablerandet av Energicentrum Gotland tagit tillvara det internationella
intresse och haft erfarenhetsutbyten med andra regioner , bland andra Samsö.
RSF regional utveckling har tagit fram en Strategi för smart specialisering i Gotlands
Län 2021 – 2027. Inom ramen för det arbetet har internationell omvärldsbevakning
och erfarenhetsutbyte ägt rum.
Arbetet med OECD Territorial Review Gotland har fortlöpt under 2021. Arbetet har
omfattat genomförande av 2 digitala besöksprogram och ett fysiskt besöksprogram
på Gotland. I december fick RSF regional utveckling ta del av det första utkastet från
OECD.
Avdelningen kvalitet och kansli ansvarar för projektet Innovationssystem Gotland
inom Partnerskapet med Uppsala Universitet. Inom projektet sker internationella
kontakter tillsammans med Uppsala universitet till exempel via projektet Enlight.
Chef för avdelningen kvalitet och kansli sitter för Region Gotlands räkning i styrelsen
för internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD). Internationella möten har på
grund av pandemin hänvisats till digitala arenor genom en punkt på varje
styrelsemötes agenda. Styrelsearbetet förbereds tillsammans med strateg i
internationella frågor och medlem i det regionala utvecklingsutskottet (REGU).
Upphandlingsstödsenheten bidrar för Region Gotlands räkning till den nationella
samordningen för Hållbar upphandling. Den nationella samordningen har i uppdrag
att genomföra uppföljningar av leverantörer och leverantörskedjor som förekommer
utanför Sveriges gränser. Resultatet av uppföljningarna delas sedan mellan Sveriges
regioner. Under 2021 genomfördes ett antal uppföljningar inom samarbetet. Region
Gotland stod som beställare för en revision på ett företag med fabriker i ett flertal
länder. I revisionen deltog chefer från produktionsanläggningar i Sydafrika och
Mexiko som fick frågor om arbetsmiljö, levnadslöner, antikorruption och
miljöarbete. Leverantören påvisade ett gott arbete och blev godkänd. Vidare har
upphandlingsstödsenheten varit delaktig i annat arbete inom den nationella
samordningen för hållbar upphandling under 2021. Genom arbetet bidrar Region
Gotland till FN:s globala mål i Agenda 2030 och delmål 12.7: Främja hållbara
offentliga upphandlingsmetoder.
Exempel på internationella möten och utbyten under 2021
 SKR:s internationella dag den 27 januari, digitalt möte från Stockholm, med deltagande av
tjänstepersoner
 Region Gotlands interna internationella nätverk har haft 7 möten under 2021: 1/2, 29/3, 3/5,
15/6, 7/9, 27/10, 20/12.
Partnerskapet
för EU:s Fonder och program på Gotland har haft 4 mötestillfällen: 22/9

 Förvaltningen har deltagit i lanseringen av Interreg Central Baltic Programme 15/11
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 Förvaltningen arrangerade ett öppet möte om EUs Fonder och Program den 17/11 med
medverkan av Stockholmsregionens Europaförening.
 Hansa-dagarna i Riga den 19-21 augusti genomfördes utan medverkan av andra Hansestäder fysiskt
på plats. Tjänstepersoner och representanter från regionstyrelsen och delegater deltog digitalt.
 Höstkommissionen i HANSAN ägde rum den 16 oktober i Neuss, Tyskland, med representation
från regionstyrelsen.
 Energicentrum arrangerade elflygsdag på Visby flygplats den 1/10 med deltagande av internationell
media
 Förvaltningen arrangerade OECD study mission till Gotland den 4-8 oktober
 CPMR Baltic Sea Commission general assembly den 23 september med deltagande av
regionstyrelse och tjänsteperson från förvaltningen.
CPMR
General Assembly och Political Bureau den 13-14 oktober, som ägde rum digitalt, med

deltagande av regionstyrelsen och en tjänsteperson från förvaltningen.
 CPMR Political Bureau den 26/3 med representation av regionstyrelse
 Peer review den 16 juni med Région Corse (Korsika) och CPMR om smart specialisering
 Region Gotland var värd för Estlands ambassadör den 2/6, med representation av
regionfullmäktiges ordförande och medverkan av riksdagsledamöter, sakkunniga strateger från
förvaltningen
 Via medlemskap i Stockholmsregionens Europaförening, SKR och CPMR har förvaltningen tagit
del av programinnehåll i förslagen för EU:s sammanhållningspolitik, sektorsprogrammen och
återhämtningsfonden. Vid det regionala utvecklingsutskottets sammanträden och vid möten med
Partnerskapet för EU:s Fonder och Program på Gotland, vid Tillväxtrådets möten, samt vid det
internationella interna nätverkets möten har förvaltningen informerat.
 Därutöver har det omvärldsbevakats och delats erfarenheter med andra regioner genom deltagande
i de internationella nätverkens digitala aktiviteter, och via nätverksträffar för EU-samordnare på
SKR.
 Förvaltningen har deltagit i nationella nätverksträffar som Tillväxtverket bjuder in till om
revideringen av Östersjöstrategin.
Förvaltningen
har deltagit i lanseringen av Horisont Europa den 10 februari

 Förvaltningen bistår i beredningen av ärenden till ICLD:s styrelsemöten.
 Deltagande i regional referensgrupp till framtagande av effektrapport om Covid-19 på
sammanhållningspolitiken som beställts av Europaparlamentets kommitté för regional utveckling.

Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet

Synlighet för Gotland, tillgång till kvalificerad analys, påverkansmöjligheter inom EU,
omvärldsbevakning som utgår från Gotlands intressen och möjligheter, information
om utlysningar och samarbeten inom Europa, erfarenhetsutbyten med andra öar och
kustregioner, goda internationella exempel kring de styrkeområden vi arbetar med,
såsom kulturarv, hållbar samhällsplanering, hållbar besöksnäring och mat- och
livsmedel, samt energiomställning. För de deltagande är internationella utbyten och
omvärldsbevakning betydelsefulla för att kvalitetssäkra arbetet med framtagande av
bland andra RUS:en, genomförandeprogrammen av RUS, strategi för smart
specialisering.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1 Sammanfattning
Avdelning kvalitet och kansli ansvarar för flera områden under utveckling och av stor
betydelse för såväl förvaltningen som regionen som helhet. Speciellt viktigt är
förbättringsarbetet inom informationsförvaltning och där speciellt införande av digital
informationshantering/e-arkiv är avgörande. Dessutom sker utveckling av styrmodell och
ledningssystem samt processer.
Kompetensförsörjningen är en utmaning och avdelningen har haft en relativt hög
personalrörlighet och också vissa svårigheter att hitta rätt kompetens vid annonsering.
Sjuktalen är bättre än målnivån för regionen och ligger på cirka 4 %.
Avdelningen gör insatser för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet vilket ger resultat i
dialog med dem avdelningen finns till för.
Ekonomiskt har avdelningen ett överskott för helåret. Framför allt grundas detta i ej
tillsatta vakanser.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Arbetet att utveckla informationsförvaltningsprocessen går vidare. Det digitala stöd för
processorienterad informationsförvaltning/e-arkiv som upphandlats ger helt nya
förutsättningar till kvalitet och effektivitet i informationsförvaltningen framåt men ställer
också stora krav på samtliga förvaltningar att säkerställa överlämningen av information från
dagens system in i det nya. Ett övergripande projekt är etablerat och också ett delprojekt
för den egna förvaltningen. Ett strategiskt nätverk för informationsförvaltning ska
etableras.
Ny säkerhetsskyddslagstiftning är på gång till december 2021 med nya krav och
inriktningar.
Politiskt beslut är fattat att fram en ny styrmodell för Region Gotland. Arbetet inkluderar
också ett samlat ledningssystem med också ett stärkt processarbete. En övergripande
processkarta för regionen har lagts fast i koncernledningsgruppen.
Färdplanen och målbilden för omställningen till god och nära vård är beslutade vilket ger
en viktig grund och riktning för den fortsatta utvecklingen inom samverkansstrukturerna
barn/unga, vuxna/äldre samt kunskapsstyrning psykisk hälsa. Arbetet med handlingsplan
för psykisk hälsa är i sitt slutskede.
Förvaltningens digitaliseringsplan som beskriver utmaningar och förutsättningar samt
prioriterade aktiviteter för fortsatt digital utveckling inom samtliga verksamhetsområden.
För att förstärka förvaltningens arbete med lokalförsörjning har en lokalansvarig RSF
rekryterats.
Som ett led i att skapa bättre förutsättningar för utveckling i arbetet relaterat till
förtroendevalda och medborgares rättigheter flyttas verksamheterna överförmyndare,
patientnämnd, val samt budget och skuld till avdelning kvalitet och kansli och bildar
tillsammans med stadsseketariatet och juridik en ny enhet 2022. Samtidigt formas enheten
informationsförvaltning vid sidan av enheten utveckling och kvalitet. Arbetet med att ta
fram en policy för medborgardialog har påbörjats liksom uppdraget att införa bedömning
av tvärperspektiv i underlag till förtroendevalda i den politiska ärendeberedningen.
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3 Förväntad utveckling
Avdelningen hanterar en rad frågeområden som prioriterats i regionen som helhet och är
under stark utveckling framåt.
Inom informationsförvaltningsområdet förväntas viktig utveckling vara nödvändig framåt.
E-arkivet ska etableras, processorienteringen öka, informationssäkerhetsarbetet inklusive
personuppgiftshanteringen skärpas, systemförvaltningen förbättras och också samarbetet
över ansvars- och organisationsgränser förbättras. Den ökade mängden ansökningar av
bygglov tillsammans med ökad mängd inkomna övriga ärenden till registraturen ger ett ökat
behov av resurser. Detsamma märks i regionarkivet vars ärendemängd ökat avsevärt.
Sammantaget påverkar detta behovet av resurser inom många områden i
informationshanteringen men specifikt inom ledning, juridik, registratur och arkiv. Det nya
nätverket för informationsförvaltning ska formas och förväntas ge en god grund för arbetet
framåt.
Den aviserade nya lagstiftningen inom säkerhetsskyddsområdet ställer krav på regionens
hantering av dessa frågor. Kommer att behöva hanteras i relation till såväl organisation som
resurser. Detta kommer att behöva hanteras i relation till såväl organisation som resurser.
Området säkerhetsskydd kommer från och med 2022 att organiseras i avdelningen
regionalutveckling på en nyetablerad enhet för säkerhetsskydd och beredskap.
Inom kvalitet och samverkansområdet kommer stora insatser att krävas i arbetet med en ny
styrmodell och samlat ledningssystem. Därtill är förnyelse- och innovationsstrategiskt
arbete avgörande för att lyckas med framtida omställning. En ny arbetsmodell för
medborgardialog etableras och en handlingsplan för psykisk hälsa beslutas och
implementeras.
Arbetet att ställa om till god och nära vård och också arbetet att ta fram en
genomförandeplan inom området social hållbarhet gör att fortsatta insatser behövs för att
utveckla samverkansstrukturerna barn/unga, vuxna/äldre och kunskapsstyrning psykisk
hälsa. Allt för att skapa bästa kvalitet och effektivitet.
Ökad digitalisering och förbättrad lokalplanering är områden att hålla i för förvaltningen
som helhet. Stabens arbete måste anpassas efter nya behov och förutsättningar och nya
roller och samarbeten etableras. Detta för att skapa förutsättningar för ledningsarbetet i
förvaltningen och också förvaltningens bidrag till helheten för regionen. Detta blir också en
avgörande del i att stärka chefers förutsättningar framåt.
Att göra organisationsförändringar kräver insatser under lång tid för att skapa trygghet och
stabilitet. Beslutet att föra över kansligrupperna till avdelningen kommer att behöva insatser
kring bland annat kunskapsspridning, samarbetsformer och ledarskap.
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Utifrån avdelningens perspektiv har insatser gjorts för att bidra till ökad måluppfyllelse.
Den sociala hållbarheten har stärkts genom ökade kunskaper i krisledning och stabsarbete
under pandemin. Den ekonomiska hållbarheten har förbättrats genom att projektet
innovationssystem Gotland etablerats och gett resultat i form av flera idéer som nu prövas
konkret för att gå vidare i företagsform. Den ekologiska hållbarheten har tagit steg genom
den ökade digitaliseringen och minskade resandet det medfört.
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Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Samverkansstrukturen och vår del i God och Nära vård bidrar med aktiviteter mot målet
2021. Exempel på aktiveter är arbete med ökad skolnärvaro i samverkan mellan sof och hsf
och uaf.
Avdelningen kvalitet och kansli har under 2021 genomfört planerade aktiviteter. I
bedömningen av måluppnåelse har avdelningen utgått från målområdesbeskrivningen i
styrmodellen och värderat aktiviteterna i relation till målet att "alla fullföljer gymnasiet och
har förutsättningar för livslångt lärande" och bedömt att våra aktiviteter bidrar till det målet
och att det totalt sett är delvis uppfyllt.
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Samverkansstrukturen barn, vuxna, äldre bidrar med samordnade aktiviteter och evidens
tillsammans med SOF, HFS, UAF. Till exempel har samverkan fördjupats i och med
framtagandet av handlingsplan psykisk hälsa samt aktiviteter kring utskrivningsklara
patienter mellan SOF och HSF.
Avdelningen kvalitet och kansli har under 2021 genomfört planerade aktiviteter. I
bedömningen av måluppnåelse har avdelningen utgått från målområdesbeskrivningen i
styrmodellen och värderat aktiviteterna i relation till målet att "befolkningen har
förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor" och
bedömt att våra aktiviteter bidrar till det målet och att det totalt sett är delvis uppfyllt.
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03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Resurser från avdelningen K&K har arbetat i krisledning och stöd under 2021 p g a
pandemin och därmed fört lärande åter in i organisationen.
Avdelningen kvalitet och kansli har under 2021 genomfört planerade aktiviteter. I
bedömningen av måluppnåelse har avdelningen utgått från målområdesbeskrivningen i
styrmodellen och värderat aktiviteterna i relation till målet och bedömt att våra aktiviteter
bidrar till det målet och att det totalt sett är delvis uppfyllt.
Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Bedömning
Ej utvärderad

Kommentar:
Avdelningen har inte haft aktiviteter på målområde 4. I bedömningen av måluppnåelse har
avdelningen utgått från målområdesbeskrivningen i styrmodellen och bedömt att vi inte
kan utvärdera måluppnåelse 2021.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Partnerskapet RG (HSF) med UU driver under året innovationsprojekt ihop med
Sciencepark. Projektet bidrar mot målet och framskrider enl plan. 2021 har ett 40-tal idéer
fångats i HSF verksamhet varav en handfull prövats av Sciencepark Gotland. Projektet
pågår till april 2023.
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Avdelningen kvalitet och kansli har under 2021 genomfört planerade aktiviteter. I
bedömningen av måluppnåelse har avdelningen utgått från målområdesbeskrivningen i
styrmodellen och värderat aktiviteterna i relation till målet att "det finns goda
förutsättningar att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland" och bedömt
att våra aktiviteter bidrar till det målet och att det totalt sett är delvis uppfyllt.
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Bedömning
Ej utvärderad

Kommentar:
Inte inom avdelningens uppdrag.
Avdelningen kvalitet och kansli har under 2021 inte haft aktiviteter mot mål 6. I
bedömningen av måluppnåelse har avdelningen utgått från målområdesbeskrivningen i
styrmodellen och värderat aktiviteterna i relation till målet och bedömt att avdelningen inte
kan bedöma måluppnåelse.
Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
07. Gotlands klimatavtryck minskar
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Avdelningen har under pandemin 2021 inte rest alls varför vi minskat transportutsläpp och
haft digitala möten istället.
Avdelningen kvalitet och kansli har under 2021 genomfört planerade aktiviteter. I
bedömningen av måluppnåelse har avdelningen utgått från målområdesbeskrivningen i
styrmodellen och värderat aktiviteterna i relation till målet och bedömt att våra aktiviteter
bidrar till det målet och att det totalt sett är delvis uppfyllt.

6

Kvalitet och kansli

Verksamhetsberättelse 2021

08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Bedömning
Ej utvärderad

Kommentar:
Avdelningen kvalitet och kansli har inte haft aktiviteter mot mål 8 under 2021 och bedömer
utifrån det att avdelningen inte kan utvärdera måluppnåelse.
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen
på ekosystemen
Bedömning
Ej utvärderad

Kommentar:
Avdelningen kvalitet och kansli arbetar inte med uppdraget 2021 och bedömer utifrån det
att avdelningen inte kan bedöma måluppnåelse.
5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Avdelningen bidrar till måluppfyllelse i verksamhetsperspektivet inom en rad olika
områden. Positiv respons i lednings- och medarbetarsammanhang samt ökad efterfrågan på
stöd ger en indikation om att utvecklingen går åt rätt håll.
Ett samlat ledningssystem med tydlighet i bland annat processarbetet kommer att bidra till
ökad kvalitet på sikt. Digitaliseringsplanen ger struktur och genomgången i
förvaltningsledningen ger systematik. Förnyelsedagen stimulerar till kvalitet och innovation.
Införandet av ett e-arkiv stärker processer i hela regionenen. En tydligt ökad efterfrågan på
regionarkivets kompetens viar en ökad förståelse av frågans betydelse. Stödmaterial tas
fram och utbildningar hålls för att regionens olika verksamheter ska ges optimala
förutsättningar att själva förvalta och på sikt också bevara sin information digitalt.
Sedan årsskiftet sitter registraturens medarbetare tillsammans med den verksamhet som
man primärt samverkar med och registrerar för. Detta börjar ge resultat. Flera goda
exempel finns på att registraturen kommer in tidigare i förbättringsarbetet och ses som en
mer och mer naturlig del i alla verksamheter.
Samverkan sker i större och större utsträckning mellan juridik, informationssäkerhet och
IT. Den digitaliseringsresa som hela organisationen genomgår innebär att vi samlar mer och
mer information i våra olika IT-system och det ställer krav på att vi hanterar den
informationen på ett rättssäkert och effektivt sätt.
Möjligheten för medborgaren att själv hitta information på ett transparent sätt ökar med att
sidor uppdateras och förbättras löpande.
Pågående organisationsutveckling stärker förutsättningarna att arbeta med ökad kvalitet och
effektivitet såväl internt som ut mot medborgarna och i relation till förtroendevalda.
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Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
2021 har viktiga steg tagits för att förtydliga påverkanssystemen synpunkter och
medborgardialog genom förtydligad kommunikation på gotland.se,
Därtill har kvalitetsenheten bistått med stöd riktat till verksamheter som efterfrågat det,
projektledning ny "biblioteksweb" har bidragit till mer tillgängligt biblioteksdatasystem.
Pandemin har påverkat arbetet.
Avdelningen kvalitet och kansli har under 2021 genomfört planerade aktiviteter. I
bedömningen av måluppnåelse har avdelningen utgått från målområdesbeskrivningen i
styrmodellen och värderat aktiviteterna i relation till målet att "Alla som nyttjar Region
Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom
regionen" och bedömt att våra aktiviteter bidrar till det målet och att det totalt sett är delvis
uppfyllt.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Betydelsen av att involvera till medskapande utveckling av vår verksamhet och dess tjänster
kan inte nog understrykas. Under året har utveckling och stöd erbjudits direkt till
verksamheter som efterfrågat det samt har kunskap och erfarenheter delats mellan
förvaltningar i kvalitetsnätverket. Utbildning har erbjudits inom området medskapande.
Beslut om framtagande av policy för medborgardialog taget och arbete påbörjat i dialog
med förtroendevalda.
Dialoger har letts med olika grupper av medborgare i samband med framtagande av
målbild God och nära vård.
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Avdelningen kvalitet och kansli har under 2021 genomfört planerade aktiviteter. I
bedömningen av måluppnåelse har avdelningen utgått från målområdesbeskrivningen i
styrmodellen och värderat aktiviteterna i relation till målet att "Alla som nyttjar Region
Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta" och bedömt att
våra aktiviteter bidrar till det målet och att det totalt sett är delvis uppfyllt.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Konkreta insatser gjorda för att process-kartlägga, utvärdera och utveckla har lett till
förbättring. Möjligheter till digitalisering beskrivna och nu föremål för prioritering och
gemensam planering. Genomförande av förnyelsedagen/förnyelsepriset skapar motivation.
Utbildningsinsatser genomförda som stärker kompetensen kring frågorna för hela
regionen.
Tillsammans med nätverket har kvalitetstrateger tagit fram ett ramverk för att mäta
effektiva processer av god kvalitet.
Avdelningen kvalitet och kansli har under 2021 genomfört planerade aktiviteter. I
bedömningen av måluppnåelse har avdelningen utgått från målområdesbeskrivningen i
styrmodellen och värderat aktiviteterna i relation till målet att "Hög kvalitet och effektiva
processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång" och bedömt att våra aktiviteter bidrar till det målet och att
det totalt sett är delvis uppfyllt.
Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Dialog i ledningsgrupp och strategiska nätverk ger ökad förståelse och kunskap som
förflyttar mot målet. Arbetet med ny styrmodell har också gett insikter i frågan om
tillitsbaserad kultur och kopplingen till styrning.
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Avdelningen kvalitet och kansli har under 2021 genomfört planerade aktiviteter. I
bedömningen av måluppnåelse har avdelningen utgått från målområdesbeskrivningen i
styrmodellen och värderat aktiviteterna i relation till målet och bedömt att våra aktiviteter
bidrar till det målet och att det totalt sett är delvis uppfyllt.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Genom att aktivt arbeta med kompetensförsörjningsplanen, medarbetarenkätens resultat
och insikterna i utvärdering av arbetsmiljö ges verksamheten goda förutsättningar att vara
attraktiv. Omställning av kompetenser och aktiv kompetensväxling ger förutsättningar att
skapa attraktiva roller möjliga att rekrytera till. Aktiv lönebildning och centrala satsningar
ger goda förutsättningar. 25 november genomfördes utbildning i samverkan mellan HR
och kvalitet angående sambandet involverade medarbetare och bra resultat i verksamhet.
Avdelningen kvalitet och kansli har under 2021 genomfört planerade aktiviteter. I
bedömningen av måluppnåelse har avdelningen utgått från målområdesbeskrivningen i
styrmodellen och värderat aktiviteterna i relation till målet och bedömt att våra aktiviteter
bidrar till det målet och att det totalt sett är delvis uppfyllt.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
I verksamheten finns ett levande samtal kring arbetsmiljö, hälsa, samverkan, delaktighet
och inflytande, Ett gott samarbetsklimat med de fackliga organisationerna finns upparbetat.
Medarbetarsamtal med dialog kring hälsa är väl integrerat i årshjulet. Under året där
hemarbete krävts p g a pandemin har samtalet om rörelse och hälsa varit återkommande.
Avdelningen kvalitet och kansli har under 2021 genomfört planerade aktiviteter. I
bedömningen av måluppnåelse har avdelningen utgått från målområdesbeskrivningen i
styrmodellen och värderat aktiviteterna i relation till målet och bedömt att våra aktiviteter
bidrar till det målet och att det totalt sett är delvis uppfyllt.
6 Kvalitetsberättelse
Avdelningen utgår ifrån regionens kvalitetsmodell och har genomfört aktiviteter för att
stärka arbetet inom framför allt områdena involvera motiverade medarbetare, utveckla
värdeskapande processer och att skapa värde med kunder och intressenter.
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Medarbetare involveras genom strukturerade APT i olika grupperingar på avdelningen.
Därutöver förs individuella samtal för att fånga unika behov och utvecklingsinitiativ.
Utifrån medarbetarenkäten har åtgärdsplaner tagits fram och aktiviteter pågår.
Processutveckling sker inom ärendeberedningen och också stabsarbetet för att skapa ökad
resurseffektivitet och kvalitet för den som ska ta emot stöd och resultat. Den
regiongemensamma processutvecklingen som drivs från avdelningen har gjorts i nära
samarbete mellan kvalitetsperspektivet och informationsförvaltningen för att skapa så goda
förutsättningar som möjligt framåt.
För att skapa värde med kunder och intressenter finns kvalitetsnätverket och
nämndsekreterarnätverket där samtliga förvaltningar ingår, här förs dialog och bjuds in till
medverkan och samskapande. Staben arbetar i nära dialog med förvaltningens avdelningar
och ledning. Registraturen har flyttat också fysiskt för att komma närmare förvaltningarna
vilket gett positiva resultat. I maj genomfördes kvalitetsenkät angående förtroendevaldas
upplevelse av förvaltningens stöd och service. Resultatet visar att nämndens
förtroendevalda är nöjda med Regionkansliets arbete.
Kvalitetsarbetet drivs framåt genom struktur, kultur och systematik. Inom avdelningen har
arbete gjorts kring årshjul, verksamhetsplanering och organisationskultur vilket också
förbättrat förutsättningar till kvalitet framåt.
6.1 Inkomna synpunkter

Till avdelningen kvalitet och kansli har under 2021 inkommit en synpunkt som har
hanterats av regionkansliet.
7 Väsentliga personalförhållanden
Avdelningen påverkas av hög personalrörlighet i vissa grupper vilket utmanar
kompetensförsörjningen. I vissa rekryteringar är det svårt att få in rätt kompetens vilket
gjort att vissa tillsättningar fått skjutas i tid.
Avdelningen har flera olika specialistområden vilket medför att antalet medarbetare i varje
område är få och därmed sårbara vid personalrörlighet.
De strategiska ansvarsområdena i avdelningen är stora och av högt intresse för regionen
som helhet. Detta ställer höga krav på ledningsarbetet och framåt kommer insatser att
behöva göras för att förbättra ledningsförutsättningarna. Med pågående
organisationsförändring görs bedömningen att förbättring blir möjlig.
7.1 Lönebildning

Avdelningen kvalitet och kansli har under 2021 inte arbetat med särskilda medel för
jämställdhet och brist.
7.2 Personalvolym

Avdelningen har idag 33 medarbetare varav två med tidsbegränsad anställning.
Avdelningens personalvolym är relativt konstant över tid men varierar lite med
personalrörlighet. Under året har tillkommit en tjänst för stöd i informationssäkerhet vilket
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är en utökning i överenskommelse med samtliga förvaltningar. Dessutom har en
samverkansledare för kunskapsstyrning psykisk hälsa rekryterats.
Antal anställda Förändring mot
Dec 2021
Dec 2020

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Dec 2020
Dec 2021

Alla anställningsformer

33

-2

33

-2

Tillsvidare

31

-3

31

-3

2

1

2

1

Tidsbegränsad

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare

Jämförelsen med föregående år blir missvisande då avdelningen etablerades först i juli 2020.
Det var då kvalitetsfrågorna inkluderades i avdelningsuppdraget.
Den faktiska arbetade tiden ligger under både den budgeterade tiden och antalet
medarbetare som enheten har. Detta är kopplat till vakanta tjänster, både medarbetare som
slutat och fått tjänstledighet, samt faktumet att en del ersättningsrekryteringar har fått
arbeta parallellt med de medarbetare som har och kommer att avsluta sin anställning.
Svårighet att rekrytera har också gjort att tjänster fått stå vakanta längre tid än planerat.
Men från och med januari 2022 är alla tjänster tillsatta.
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Dec 2021 Jan - Dec 2020
90001 Kvalitet och kansli
9000110 Kvalitet och kansli gem
9000120 Regionkansli

Förändring

29

24

4

9

7

2

19

17

2

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.

7.3 Sjukfrånvaro

I avdelningen finns såväl korttids som låntidssjukfrånvaro som fångats och hanterats under
perioden. Sammantaget ligger dock avdelningen på en ackumulerad frånvaro på ca 4 %
vilket understiger regionens uppsatta mål om 4,5%.
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Dec 2021
Dec 2020

Förändring %
enheter

Alla

4.16%

3.11%

1.05%

Kvinna

2.99%

2.93%

0.06%

Man

9.37%

3.87%

5.50%

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.
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Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat

Resultatet för 2021 visar ett överskott om 2 541 tkr och återfinns i såväl kvalitetsenheten
som i regionkansliet. Överskottet härrör främst från att avdelningen fått ersättning för
medarbetare utlånade i vaccinationsarbetet samt att tjänster varit vakanta och att det funnits
långtidssjukskrivningar. Intäkter finns också i projekt kring psykisk hälsa vilket inte fanns i
ursprunglig budget. Medel har också erhållits för informationssäkerhetssamordnare i
överenskommelse med övriga förvaltningar.
Köp av tjänst har överskridit budget genom stora utgiftsposter för dataskyddsombud samt
kostnader för installation av Region Gotlands e-arkiv. Budget för dataskyddsombudets
verksamhet finns på personalsidan då funktionen tidigare varit anställd. Trots att budgeten
för året minskades för transporter och resor finns här ett överskott.
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Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2021
2021

Avvikelse Jan Dec 2021

Utfall Jan- Dec
2020

-32 730

-30 189

2 541

-26 707

3 451

6 283

2 832

15 924

15

9

-6

3

Statsbidrag

1 092

3 012

1 921

4 720

Försäljning vara/tjänst

1 981

1 738

-243

132

Intern resursfördelning

364

1 524

1 160

11 069

1

1

INTÄKTER
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter
KOSTNADER

-36 181

-36 472

-291

-42 631

Personal

-27 334

-26 642

692

-20 034

-4 787

-5 674

-887

-5 368

-167

-233

-66

-254

-2 804

-2 953

-149

-6 892

-224

-224

0

-281

-120

-120

-7 997

-627

238

-1 805

Köp av tjänst
Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

-864

I tabellen visas intäkter och kostnader för året, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även
fjolårets redovisade intäkter och kostnader.

8.2 Nettokostnadsutveckling

En jämförelse med år 2020 blir missvisande då avdelningen i dess nuvarande form
etablerades först i juli 2020.
Intäkterna på avdelningen har ökat med att avdelningen fått ersättning för medarbetare
utlånade i vaccinationsarbetet samt att genom statsbidrag för projekt kring psykisk hälsa.
Medel har också erhållits för informationssäkerhetssamordnare i överenskommelse med
övriga förvaltningar.
Köp av tjänst har överskridit budget genom stora utgiftsposter för dataskyddsombud samt
kostnader för installation av Region Gotlands e-arkiv. Budget för dataskyddsombudets
verksamhet finns på personalsidan då funktionen tidigare varit anställd.
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Utfall Jan - Dec
2021

Utfall Jan- Dec
2020

Förändring

Förändring %

-30 189

-26 707

-3 481

13%

6 283

15 924

-9 640

-61%

9

3

7

261%

Statsbidrag

3 012

4 720

-1 708

-36%

Försäljning vara/tjänst

1 738

132

1 606

1 218%

Intern resursfördelning

1 524

11 069

-9 546

-86%

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter

1

1

KOSTNADER

-36 472

-42 631

6 159

-14%

Personal

-26 642

-20 034

-6 607

33%

-5 674

-5 368

-306

6%

-233

-254

21

-8%

-2 953

-6 892

3 940

-57%

Avskrivn. internränta

-224

-281

57

-20%

Intern resursfördelning

-120

-7 997

7 877

-99%

Övriga kostnader

-627

-1 805

1 178

-65%

Köp av tjänst
Förbrukn. mtrl
Lokaler

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas
förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

8.3 Kostnader och intäkter med anledning av pandemin

Avdelningen har inte direkta intäkter eller kostnader uppkomna av pandemin men en
indirekt intäkt är att medarbetare lånats ut i vaccinationsarbete och att avdelningen fått
ersättning för detta samtidigt som medarbetarna inte har ersatts med vikarier.
8.4 Investeringar

Projektstruktur

Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Dec

Avvikelse
budget 2021

Investeringsprojekt

-9 258

-77.4

-9 180.6

28560 E-arkiv

-5 000

-5 000.0

28673 Dokumenthanteringssystem

-4 000

-4 000.0

28678 Digitala sammanträden

-258

-77.4

-180.6
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9 Bilagor
9.1 Aktivitetsuppföljning

Följande symboler används under status:

Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Genomföra åtgärder för stärkt krisberedskap och kontinuitetsplanering för
regionen och i förvaltningens samtliga avdelningar´.
Kommentar:
Medarbetare i avdelningen har medverkat hela 2021 i stabledningsarbete under corona-pandemin vilket lett till ökad
kunskap.

Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland
Etablera projektet Innovationssystem Gotland tillsammans med Uppsala
Universitet och Science Park Gotland med fokus på behovsinventering och
informationsspridning.
Kommentar:
Sedan föregående rapportering har de flera konkreta idéerna prövats och är nu inne processen för fortsatt utveckling.
Det handlar om såväl innovationsidéer i kontakt med Science park som forskningsidéer i kontakt med Uppsala
universitet.
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Ny samverkansledare/projektledare för Region Gotland är rekryterad då nuvarande går i pension 1/12 2021. Ny
introduceras och tillträder 1/1 2022.

Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Fortsatt driva och utveckla digitala mötesformer att ersätta fysiska möten.
Kommentar:
Har blivit vardag att arbeta i digitala mötesverktyg som zoom och skype. Arbetet utvecklas inom ordinarie verksamhet
framåt.

Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Utveckling av de externa hemsidorna, med fokus på gotland.se samt
biblioteksweb
Kommentar:
Arbete gjort för att förbättra informationen kring partnerskapet med Uppsala Universitet. Arbete påbörjat för
förbättring av sidor kring samverkansstrukturer färdigställt. Vidare har arbete med förtydligande av synpunkter och
medborgarförslag genomförts i samarbete mellan nätverken kommunikation, nämndsekreterare och kvalitet. Nu är det
tydligare info för våra medborgare.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Utbildningsinsatser i förvaltningen kring principer för bemötande samt hur man
kan utveckla tjänster med hjälp av medskapande och tjänstedesign.
Kommentar:
P g a pandemi har inte utbildningsinsatser prioriterats inom detta område däremot har individuellt stöd getts till
verksamheter som efterfrågat kunskapen. Klar för 2021 givet förutsättningar. Lyft in i VP 2022.
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12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Inom ramen för projekt e-arkiv påbörja implementering i samtliga
förvaltningar.
Kommentar:
Projektet framskrider enligt plan. Påbörjade implementering i samtliga förvaltningar. Projektet pågår hela 2022.
Utveckla regionens samlade ledningssystem omfattande revidering av
styrmodellen utifrån ny RUS, ta fram en övergripande bild av ledningssystemet
samt översyn av styrdokument
Kommentar:
Fortsatt arbete sker inom ramen för framtagande av ny styrmodell. Arbetet fortsätter 2022 och lyfts in i VP 2022.
Färdigställa och implementera förvaltningens egen digitaliseringsplan samt ta
fram en regionövergripande digitaliseringsplan med syfte att ge förbättrat
beslutsunderlag för regionövergripande prioriteringar och utvecklingsinsatser
inom digitaliseringsområdet på lång sikt.
Kommentar:
Digitaliseringsplanens aktiviteter som är möjliga att göra är genomförda. Övriga flyttas till 2022.
För att möjliggöra övergång till Office 365 göra en kartläggning för att belysa
påverkan på hela området informationshantering, kommunikation,
tillgänglighet och digitala arbetssätt.
Kommentar:
Arbete genomfört för att kartlägga lagstiftningens påverkan på förutsättningar att använda molntjänster samt
framtagande av ställningstagande för Region Gotland. Området är satt under snabb utveckling på såväl nationell nivå,
EU-nivå och amerikansk nivå vilket skapar svårigheter att ta fram ett för regionen gällande rättsligt ställningstagande.
Muntlig genomgång kring frågeområdet gjord i RS. Ärende framskrivet för hantering under 2022.
Ta fram objektförvaltningsplaner för samtliga objekt inom
regionstyrelseförvaltningens ansvarsområde.
Kommentar:
Förvaltningsplaner kopplat till stora system i avdelningen är påbörjade och väntas färdigställas vid årets slut 2021.
Fortsatt verksamhetsutveckling inom den egna förvaltningen enligt
utvärderingen påbörjad i RSF 2.0.
Kommentar:
Organisationsförändring beslutad för kansligrupper (ÖF, PAN, VAL och budget och skuld). Genomförs med start 2022.

Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
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På arbetsplatsträffar i förvaltningen arbeta igenom och identifiera åtgärder för
förflyttning i de fyra områdena (samverkan över gränser, från försiktighet till
tillit, lärande och utveckling, stolthet och helhetsförståelse) formulerade för
utvecklad organisationskultur.
Kommentar:
Genomförda på enheternas APT i avdelningen k&k.
Ta fram och etablera gemensam struktur för framtidens chefsstöd.
Kommentar:
Tjänsten är tillsatt och samarbete kommer utvecklas framåt.
Översyn av Region Gotlands styrelserepresentation i föreningar,
organisationer, bolag mm som erhåller bidrag från regionen.
Kommentar:
Frågan flyttas in i VP 2022 och är då modifierad.
Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder för att
stärka förtroendet för ledningen.
Kommentar:
Pandemin har gjort intern kommunikation eftersatt varför fokus varit 2021 att fortsätta dela information i chefsmöten
och via APT.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Slutföra och utvärdera projektet Heltid som norm på såväl förvaltnings- som
regionnivå.
Utbilda inom förvaltningen i regionens projektmodell samt hur projekt planeras
och följs upp i relation till ordinarie verksamhetsplanering och – uppföljning.
Kommentar:
Pandemin har gjort att stöd och utveckling riktats direkt till verksamheter som efterfrågar stöd och kunskap istället för
att erbjuda generella utbildningar in i RSF.
I den egna förvaltningen genomföra utbildningar i digitala arbetssätt kopplade
till dagens digitala system.
Kommentar:
Insatser gjorda på individnivå för att öka kompetensen kring att använda mötesverktyg, intranätet och
beslutsstödsystemet.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet
är i fokus
Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder som
minimerar konflikter som påverkar arbetet negativt.
Kommentar:
Dialoger dels i APT och dels i individuella möten. Regionen erbjuder numera utbildningar i konflikthantering för chefer
samt filmer i ett utbildningsmaterial till alla medarbetare inom RG.
Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder som
stärker chefers förutsättningar.
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Kommentar:
Staben har förstärkts med lokalansvarig, fortsatt digitalisering (utifrån beslutad digitaliseringsplan), ta fram ett tydligt
årshjul för chefer samt utveckla chefsmötena RSF att rymma dialog mellan chefer i organisationen.

Ekonomi
Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar
att tillhandahålla offentlig service och välfärd.
Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det
betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det
innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner
samt att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och
intäktsminskningar.
Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt
och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

16. Budgeterat resultat uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden
Ta fram en beskrivning över på vilket sätt och med vilken nivå
effektiviseringsprogrammets olika åtgärder kan leda till kostnadssänkningar
inom regionens samtliga förvaltningar.
Kommentar:
Fördjupningsarbete genomfört i koncernledningsgruppen för att tydliggöra effektiviseringsprojektens potentialer.
Uppdraget att hålla samman effektivisering ligger från 1/9 2021 på ekonomidirektören.
17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden
Göra verksamhetsanpassningar inom förvaltningen för att nå
kostnadssänkningar som möjliggör kommande besparingar från 2022 och
framåt.
Kommentar:
I dialog i förvaltningsledningen har beslut fattats om åtgärder för 2022. Handlar om organisatoriska förändringar,
neddragning av tjänster, förbättrat bemanningsarbete, minskat resande och ökad digitalisering. Även förbättrad
inköpsprocess och lokalutnyttjande ses kunna ge effekt men på längre sikt. Beslutades av RS under hösten 2021.
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9.2 Verksamhetsmått/nyckeltal
Nyckeltal/verksamhetsmått kansli

2021

2020

2019

2018

2017

Antal protokollförda paragrafer, kansli (RF, RS, RSau, Regionalt
utvecklingsutskott, Kultur- och fritidsberedningen)

1 096

1 078

1 172

1 033

1 070

Antal förfrågningar om handlingar på regionarkivet

1 444

1042

743

845

961

Antal besök på regionarkivet

1 441

1 743

3 669

4 269

4 256

Antal framtagna volymer, regionarkivet

2 925

4 144

2 682

2 094

2 764

Antal registrerade ärenden av registraturen

9 753

9 910

10 379

10 072

12 897

53 814

54 527

56 353

51 992

55 731

Antal registrerade handlingar av registraturen

Här redovisas verksamhetsmått och nyckeltal för avdelningen kvalitet och kansli. Värt att
notera är att även om fysiska besök minskat under Pandemin så har antal förfrågningar om
handlingar dubblerats mellan 2019-2021. Det handlar framförallt om handlingar som rör
bygglov, betyg och handlingar som behövs för ansökning till högre studier och
journalhandlingar från hälso- och sjukvård och socialtjänst.
9.3 Internationellt arbete

Avdelningen kvalitet och kansli ansvarar för projektet Innovationssystem Gotland inom
Partnerskapet med Uppsala Universitet. Inom projektet sker internationella kontakter
tillsammans med Uppsala universitet till exempel via projektet Enlight.
Avdelningens chef sitter för Region Gotlands räkning i styrelsen för internationellt centrum
för lokal demokrati (ICLD). Internationella möten har på grund av pandemin hänvisats till
digitala arenor genom en punkt på varje styrelsemötes agenda. Styrelsearbetet förbereds
tillsammans med strateg i internationella frågor och medlem i det Regionala
utvecklingsutskottet (REGU).
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1 Sammanfattning
DDos attacken i början av året samt pandemin har varit i fokus under året. Trots detta
klarar avdelningen ekonomin.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Trots fortsatt pandemi har vi inom avdelningen slutfört upphandling av tre större avtal.
Dels avtal för AV-utrustning, dels avtal för fast kommunikation till alla våra lokaler och ett
nytt PC avtal finns på plats.
I arbetet med att vaccinera den Gotländska befolkningen har vi arbetat med att ta fram etjänster och stöttat med olika telefonilösningar som varit centrala i att få vaccinationen att
löpa på ett bra sätt.
Under perioden har vi även tagit fram och driftsatt en lösning för e-signaturer. En lösning
som uppfyller alla nationella krav för att godkännas av DIGG, myndigheten för digital
förvaltning.
Efterbörden av DDoS attackerna har bland annat resulterat i en säkerhetsanalys med
åtgärdsplaner som många arbetar med just nu.
3 Förväntad utveckling
Pandemins härjningar över världen har bl.a inneburit att tillgången på halvledare och andra
vitala komponenter strypts. För Region Gotland innebär detta att vi har mycket svårt att få
tag i den tekniska utrusning som behövs, exempelvis nätverksutrustning, datorer och
skärmar. Leveranstider på upp till ett år och kostnadsökningar på 40-50% är inte ovanliga.
Praktiskt innebär detta att vi under 2022 kommer behöva prioritera hårdare och utbyten av
gammal utrustning kommer inte kunna ske i den takt vi tidigare planerat.
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
För att stärka krisberedskapen och kontinuitetsplanering för regionens IT infrastruktur så
har det under året genomförts ett utbyte av centrala IT komponenter och en plan samt
budget för en parallell redundant server- och lagringslösning har tagits fram.
För att bidra till målet om ekologisk hållbarhet fortsätter vi vår strävan att återvinna alla
gamla datorer, skärmar och andra elektronikkomponenter. Avtal finns med ett företag på
fastlandet som 4-5 ggr om året hämtar vårt elektronikskrot för återvinning. Vidare ställer vi
i alla upphandlingar miljökrav på exempelvis användning av plaster och färger.
Användningen av digitala möten har, mycket beroende på pandemin, accelererat och under
året har många möten hållits digitalt istället för att vi rest till fastlandet eller setts fysiskt i
lokaler runt om på ön. Toppen nåddes i mars då vi genomförde över 12 000 digitala möten.
5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
För att underlätta medborgarnas möjligheter till kontakt och dialog med Regionen har vi
under året etablerat ramverket för ’en väg in – Mina sidor’, där syftet är att medborgaren på
ett ställe ska kunna se och hantera alla sina engagemang med Regionen.
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Det har dock visat sig svårt att driva på innehållet i dessa ’Mina sidor’. Dels för att
förvaltningarna har fokus på annat, men också för att de flesta av våra verksamhetssystem
är föråldrade och medger ingen integration med omvärlden.
För att få denna lösning att bli riktigt bra så måste förmodligen en del av våra
verksamhetssystem bytas ut, inte minst det centrala ärendehanteringssystemet, w3d3.
Kompetensförsörjningen börjar bli ett problem, inte bara för Region Gotland utan för de
flesta organisationer verksamma på ön som söker kvalificerad IT kompetens. Efterfrågan är
helt enkelt betydligt större än tillgången och det är ofta svårt att locka personal.
För att hantera denna situation, som inte är någon direkt överraskning, men som visat sig
tidigare än förväntat, behöver Regionen ställa om. Vi behöver köpa många fler lösningar
som tjänst, direkt från leverantörerna istället för att hantera system och lösningar själva,
med egen personal. Detta kan gälla såväl drift av applikationer som infrastrukturtjänster.
Tyvärr ställer dock otydligheten i tolkningen av GDPR lagstiftningen en hel del hinder i
vägen och innan tydliga prejudikat finns så kommer vi har svårt att hålla upp
förändringstakten på en nivå som vi skulle behöva.
6 Kvalitetsberättelse
Digitaliseringsplaner finns nu för varje förvaltning och en sammanställd och prioriterad
plan för hela Regionen togs fram av digitaliseringsnätverket i början av året. Dessa planer
har legat till grund för det utvecklings och förbättringsarbete som gjorts med hjälp av
digitalisering under året.
Under året påbörjades en bred utrullning av objektsförvaltningsmodellen i syfte att
säkerställa att alla verksamheter har klassificeringar och förvaltningsplaner etablerade för
alla våra 300+ IT system.
6.1 Inkomna synpunkter

Inga synpunkter har inkommit från medborgare som rör IT verksamheten.
7 Väsentliga personalförhållanden
Personalgruppen är fortsatt stabil och har egentligen lite för låg omsättning för att kunna
genomföra nödvändig kompetensväxling.
7.1 Lönebildning

Under 2021 fick avdelningen extra tillskott för att minska lönegapet för IT tekniker som
fortsatt är en svår grupp att rekrytera, dels utifrån löneläget, men också då det är brist på
utbildade tekniker på Gotland.
7.2 Personalvolym

Personalomsättningen är lite för låg vilket till del försvårar den kompetensväxling vi
behöver göra med färre tekniska specialister och flera generalister som kan stötta
förvaltningarna i deras digitalisering.
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Antal anställda Förändring mot
Dec 2021
Dec 2020

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Dec 2020
Dec 2021

Alla anställningsformer

61

-2

60

-2

Tillsvidare

60

-2

59

-2

1

0

1

0

Tidsbegränsad

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Dec 2021 Jan - Dec 2020
90002 Digitalisering

Förändring

52

54

-2

1

1

0

9000220 IT-Digital utveckling

13

12

1

9000230 IT-Infrastruktur

23

19

4

9000240 IT- stöd

15

19

-4

3

-3

9000210 Digitalisering gem

9000250 Utveckling o kvalitet

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.

7.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är fortsatt låg, men vi har två längre sjukskrivningar bland kvinnorna. Ingen
av dessa är dock kopplad till arbetet utan har andra orsaker som grund. Fortsatt kan man
tänka att det faktum att vi träffas så lite faktiskt bidrar till minskad smittspridning, generellt.
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Dec 2021
Dec 2020

Förändring %
enheter

Alla

0.97%

2.73%

-1.76%

Kvinna

3.49%

6.54%

-3.06%

Man

0.42%

1.67%

-1.26%

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.
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Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat

Ekonomiskt ligger avdelningen i stort i linje med budget trots kostnader kopplade till
vårens belastningsattack. Resultatet för helåret uppgår till +0,8 mnkr detta främst beroende
på ökade intäkter och återhållsamhet på kostnadssidan. Även här har medarbetare deltagit i
vaccinationsarbetet vilket ersatts av statsbidrag.
Kontostruktur

Resultat
INTÄKTER
Statsbidrag
Försäljning vara/tjänst

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2021
2021

Avvikelse Jan Dec 2021

Utfall Jan- Dec
2020

-58 098

-57 343

755

-60 027

20 294

24 276

3 982

22 667

153

86

-67

1 532

20 141

23 480

3 339

20 731

689

689

327

21

21

77

Intern resursfördelning
Övriga intäkter
KOSTNADER

-78 392

-81 618

-3 226

-82 694

Personal

-38 754

-39 309

-555

-41 659

Köp av tjänst

-7 786

-10 524

-2 738

-10 343

Förbrukn. mtrl

-1 935

-2 405

-470

-1 122

Lokaler

-3 562

-3 491

71

-3 466

-20 899

-20 616

283

-18 737

Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

-1 510
-5 456

-5 274

182

-5 856

I tabellen visas intäkter och kostnader för året, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även
fjolårets redovisade intäkter och kostnader.
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8.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur

Utfall Jan - Dec
2021

Utfall Jan- Dec
2020

Förändring

Förändring %

-57 343

-60 027

2 684

-4%

24 276

22 667

1 609

7%

86

1 532

-1 445

-94%

Försäljning vara/tjänst

23 480

20 731

2 749

13%

Intern resursfördelning

689

327

361

110%

21

77

-56

-72%

KOSTNADER

-81 618

-82 694

1 075

-1%

Personal

-39 309

-41 659

2 350

-6%

Köp av tjänst

-10 524

-10 343

-181

2%

Förbrukn. mtrl

-2 405

-1 122

-1 283

114%

Lokaler

-3 491

-3 466

-24

1%

-20 616

-18 737

-1 879

10%

-1 510

1 510

-100%

-5 856

582

-10%

Resultat
INTÄKTER
Statsbidrag

Övriga intäkter

Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

-5 274

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas
förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

8.3 Kostnader och intäkter med anledning av pandemin

Bristen på halvledare gjorde att priserna på bla datorer ökade med 10-15%, för 2022
prognosticeras en betydligt högre kostnadsökning.
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8.4 Investeringar

Den globala bristen på halvledare ställer till det med våra investeringar. Leveranstider på 6
månader var vanligt för datorer. Annan utrustning går helt enkelt inte att få tag i.
Projektstruktur

Investeringsprojekt

Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Dec

Avvikelse
budget 2021

-22 012

-15 778.1

-6 233.9

28020 Digital långtidslagring

-1 200

-1 200.0

28514 Teknisk plattform

-2 555

-302.1

-2 252.9

28550 PC som tjänst

-9 812

-9 705.1

-106.9

28551 Reinv. IT- infrastruktur

-3 000

-5 759.7

2 759.7

28662 Trådlösa nät

-2 989

28674 Trådlösa nät Äldreboenden

-2 456

-2 989.0
-11.2

-2 444.8
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9 Bilagor
9.1 Aktivitetsuppföljning

Följande symboler används under status:

Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Genomföra åtgärder för stärkt krisberedskap och kontinuitetsplanering för
regionen och i förvaltningens samtliga avdelningar´.
Kommentar:
Planer tas fram för en ökad resiliens i den centrala IT infrastrukturen

Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
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Aktivitet

Status

Färdiggrad

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Fortsatt driva och utveckla digitala mötesformer att ersätta fysiska möten.
Kommentar:
.

Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Etablera ”mina sidor” för att underlätta för medborgaren i kontakten med
regionen.
Kommentar:
Det har visat sig svårt att driva på innehållet i mina sidor. Dels för att förvaltningarna har fokus på annat men även för
att många av våra verksamhetssystem är föråldrade och medger ingen integration med omvärlden.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Utveckla regionens samlade ledningssystem omfattande revidering av
styrmodellen utifrån ny RUS, ta fram en övergripande bild av ledningssystemet
samt översyn av styrdokument
Färdigställa och implementera förvaltningens egen digitaliseringsplan samt ta
fram en regionövergripande digitaliseringsplan med syfte att ge förbättrat
beslutsunderlag för regionövergripande prioriteringar och utvecklingsinsatser
inom digitaliseringsområdet på lång sikt.
Kommentar:
Implementationsarbetet pågår.
Ta fram objektförvaltningsplaner för samtliga objekt inom
regionstyrelseförvaltningens ansvarsområde.

Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
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Aktivitet

Status

Färdiggrad

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
På arbetsplatsträffar i förvaltningen arbeta igenom och identifiera åtgärder för
förflyttning i de fyra områdena (samverkan över gränser, från försiktighet till
tillit, lärande och utveckling, stolthet och helhetsförståelse) formulerade för
utvecklad organisationskultur.
Ta fram och etablera gemensam struktur för framtidens chefsstöd.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Utveckla digitalt stöd för anställningsprocessen samt kompetensutveckling/elearning.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet
är i fokus
Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder som
minimerar konflikter som påverkar arbetet negativt.

9.2 Verksamhetsmått/nyckeltal
Nyckeltal/verksamhetsmått IT
Antal supportärenden per
dator
Servicenivå digital arbetsplats
(DAP), %
Antal ärenden hanterat av itsupporten

2021

2020

2019

2018

2017

3,08

3,12

3,23

3,42

3,7

92

90

91

91

87

44 603

41 103

36 182

34 741

36 681
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1 Sammanfattning
Avdelningens totala resultat för perioden håller sig väl inom budget. Vi ser att en viss
rörlighet inom HR-stöd gör det svårt att täcka kortvariga vakanser även tillfälliga uppdrag
där medel finns men inte kompetens ingår i överskottet. Så också en verksamhetsutvecklare
(med lönemedel för hela året) som började sin anställning först i mitten av augusti. Även
den fackliga tiden är svår att planera helt och det stora överskottet återfinns där. En rutin
för facklig tid håller på att tas fram och det kommer att göra att vi kan planera den tiden
bättre.
Avdelningen har ett förhållandevis lågt sjuktal, till del säkerligen på hemarbetet och
möjlighet att arbeta med lindriga symptom. På avdelningen har vi identifierat hög
arbetsbelastning samt påfrestningar i samband med hemarbetet som ännu inte syns i
sjuktalen. Riskbedömning har görs regelbundet och ett antal aktiviteter/åtgärder, för att få
till mer rörelse och tydligare prioriteringar, är framtagna och hanterade. Avdelningen har
arbetat mycket med den interna strukturen och hur uppgifter ska kunna göras vid stort
bortfall av medarbetare.
Pandemin fortsätter att vara i fokus. Arbetsmiljö, arbetsrätt, bemanning och samverkan
med de fackliga organisationerna samt skyddsorganisationen och ständig uppdatering av
internkommunikationen vad gäller frågor och svar. Även arbetet med vaccinationer har
tillkommit. Men även andra större frågor tar mer och mer plats. Chefers förutsättningar,
ledarutveckling och aktiviteter inom projekt Norma, digitalHR, strategisk hållbar
bemanning, arbetsgivarvarumärket och organisationskulturarbetet. utifrån
utvecklingsområdena så utkristalliseras nya behov av kompetenser som inte finns idag.
Under året har två tjänster inom avdelningen konverterats till en strateg/samordnare
strategisk hållbar bemanning och en bemanningscontroller. Även en ny tjänst som
organisationskonsult har formats och rekryterats för att möta chefers behov av stöd i
konflikter och förebyggande grupputveckling och vi håller på att se över hur vi kan
kompetensutveckla oss för att driva metoder för SAK - se och använd kompetensen
utifrån framtidens kompetensförsörjningsutmaning. Framtidens HR utvecklas och behöver
fortsätta utvecklas i takt med de nya kraven och behoven.
Lön har förhandlats och betalats ut, chefsstöd har getts och mycket utveckling har fortsatt
även under denna tid. Under hösten tog vi igen vissa av de aktiviteter och uppdrag som
sköts fram i början av året.
Att arbeta till största del på hemma-kontor har även gjort att vi behövt se över våra
arbetssätt och rutiner för att hitta nya effektiva vägar med bibehållen motivation samt
känsla av sammanhang. Nya strukturer och arbetssätt har börjat sätta sig och upplevs som
bra och något som vi ska behålla och utveckla. Framtidens arbetsplatser är i sin början och
det ses som ett positivt arbete.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin fortsätter att vara i fokus. Arbetsmiljö, arbetsrätt, bemanning och samverkan
med de fackliga organisationerna samt skyddsorganisationen. Även arbetet med
vaccinationer har tillkommit. Men även andra frågor tar större och större plats.
Löneöversyner. Med anledning av att 2020 års avtal blev klara först i november 2020 så har
vi under våren 2021 haft parallella löneöversyner, både 2020 och 2021. Under våren blev
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även avtal med lärarfacken klara. Det har medfört en hög arbetsbelastning på alla regionens
chefer och HR-avdelningens funktioner. Både lön och HR-specialister.
Genom ett antal regionövergripande projekt och utvecklingsuppdrag driver HRavdelningen utveckling för att utveckla regionen mot att klara kompetensförsörjningen
framåt. Projekt strategisk hållbar bemanning och projekt heltid som norm arbetar med
strategierna låt fler jobba mer, använd kompetensen rätt och förläng arbetslivet. Dessa
projekt har under året avslutats och arbetet fortsatt i ordinarie verksamhet. Projekt Norma
arbetar för att rekrytera bredare, använda kompetensen rätt samt organisationskultur och
attitydförändringar. Projektet är nu inne på sluttampen och de delar som ska finnas kvar
efter projektets slut håller nu på att sorteras och struktureras. Projekt digital-HR arbetar för
att utnyttja tekniken bättre i regionövergripande HR-processer. Effektivisera samt förenkla
administration som kan skapa utrymme för våra chefer och medarbetare. Under året har en
projektsamordnare rekryterats för att stärka upp i arbetet. I mars skrev vi på ett tilläggsavtal
med Visma för att få igång moduler kring kursadministration/learning, digitala löne- och
medarbetarsamtal och kompetensplanering, pre- och onboarding. Under våren har
implementeringen påbörjats. Avdelningen har fått extramedel 2021 för att arbeta vidare
med dessa frågor. Även en funktion som ska arbeta med verksamhetsutveckling av
chefsstödet/chefers förutsättningar har rekryterats och börjar sin anställning i augusti.
Strategisk hållbar bemanning. Avdelningen har fått extramedel under 2021 för att arbeta
vidare med projektet strategisk hållbar bemanning och en projektorganisation har byggts
upp för att stödja förvaltningarna med verksamhetsnära stöd i dessa frågor. HR-specialist,
systemkompetens, ekonomer samt verksamhetsnära medarbetare har nu under året en plan
att gå ut i ett antal identifierade verksamheter för att se över bemanning, kompetens och
stöd kring hållbar bemanning. Ett mycket efterfrågat stöd från förvaltningarna. Inga nya
medel för resurser har tilldelats i budgeten för 2022.
Norma har under året tagit fram ett antal filmer kring konflikter och grogrunder till
konflikter som ett stöd i att stärka både medarbetar och ledarskapet kring konflikter och
kulturförflyttningar. även en fördjupningsutbildning till chefer i konflikthantering har tagits
fram och erbjuds alla regionens chefer. inom Norma har även handledarutbildning för
praktikanter har tagits fram och verktyg för att se och använda kompetens rätt pågår.
Arbetet tillsammans med kommunikation kring arbetsgivarvarumärket, för att
marknadsföra våra jobb, fortsätter. Det skapar engagemang och stolthet bland våra
medarbetare. Här har vi fortsatt att lyfta goda exempel och goda berättelser från våra
verksamheter för att skapa en positiv bild som bidrar till att vi kan attrahera och behålla
medarbetare. Även det gemensamma interna kommunikationsarbetet med att uppdatera
frågor och svar för regionens chefer har varit ett arbete som gett många chefer ett
lättillgängligt stöd i svåra frågor.
Under hösten blev riktlinjer för hemarbete och distansarbete fastlagda. Ett steg mot att
möjliggöra flexiblare arbetssätt
Inom Löneenheten har fyra teamledartjänster införts i syfte att lättare hantera och följa upp
av den dagliga styrningen. Det har upplevts mycket positivt på enheten.
3 Förväntad utveckling
Nya arbetssätt och andra erfarenheter efter pandemin behöver tas omhand och även nya
sätt att möta den stora utmaning med kompetensförsörjningen framåt. Till exempel stöd i
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strategisk hållbar bemanning, digitala arbetssätt, konflikthantering och framtidens
arbetsplatser. Andra kompetenser och stöd som finns idag behöver omvärderas och
prioriteras om. Digitaliseringen kommer ge helt andra krav på tillgänglighet och support.
Detta sammantaget ger nya behov av stöd från HR som kommer påverka avdelningen
framåt. Det kommer ställas krav på nya kompetenser som inte finns inom avdelningen idag
samt nedprioriteringar av annat.
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
I de delar som HR kan bidra till måluppfyllelse är arbetet igång men ej klart.
Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Bedömning
Ej uppfyllt

Kommentar:
I samband med pandemiarbetet har samhällskritiska funktioner identifierats. Även
ersättarplanering och strukturer för krisberedskap. Mötesstrukturer är upparbetade. Arbetet
med krigsplaceringar har pausats men fortsätter till hösten. Pandemin har gett många
erfarenheter som kan användas framåt i det fortsatta arbetet. Kontakter med nya
beredskapschefen är igångsatta.
Aktiviteterna går mot måluppfyllelsen, men är till liten del uppfylld.
Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
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06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Bedömning
Ej utvärderad

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
I de delar som HR kan bidra till måluppfyllelse är arbetet igång och genomförda aktiviteter
och uppmätta resultat bidrar i hög grad till förflyttningar för att nå måluppfyllelse.
Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Avdelningen arbetar på flera områden med att utveckla det verksamhetsnära stödet till
chefer i nära samarbete med övriga avdelningar inom RSF. Även arbetet med att
effektivisera och digitalisera HR.s processer och aktiviteter under året i hög grad gått mot
måluppfyllelse. Bland annat har ett nytt verksamhetssystem (kompetensportalen) inköpts
för att stödja chefer i medarbetar- och lönesamtal, kompetensutveckling mm.
Implementering påbörjas under hösten 2021. För att ytterligare öka takten i
verksamhetsutvecklingen har en verksamhetsutvecklare för chefers förutsättningar
rekryterats under perioden. Målet är delvis uppfyllt
Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
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13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Årets utmaningar har gjort att vi naturligt tvingats göra förflyttningar inom de fyra
områdena i kulturkartläggningen. För region Gotland har vi en hel del kvar innan vi fullt ut
uppnår målet att ha en tillitsbaserad organisationskultur.
Planering för genomförande av aktiviteter utifrån organisationskartläggningen samt den nya
ledarstrategin har gjorts även om vissa aktiviteter har behövt skjutas fram maa pandemin.
En utbildningsserie kring grogrunder för konflikter har tagits fram och lanserades under
hösten till alla chefer och medarbetare. Även en fördjupningsutbildning för chefer i
konflikthantering har tagits fram och erbjudits till alla regionens chefer.
Även det ingående arbetet med dialog och samsyn, roller och förväntningar som vi fört
under året med våra fackliga organisationer har bidragit till en förflyttning. Även de nya
funktionerna kring chefers förutsättningar och organisationsstöd har bidragit.
Målet är till del uppfyllt
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
De regionövergripande arbetena bedömer vi har en positiv effekt på hela regionens
möjligheter och förutsättningar att behålla och attrahera medarbetare även framåt. Norma,
strategisk hållbar bemanning, heltidsresan, digitalisering kring rekryteringsprocessen samt
arbete med arbetsgivarvarumärket. Även lönebildningsarbete och arbetet med att samla
regionens förmåner har förstärkt arbetet kring "ett Region Gotland".
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Det har pga pandemin varit stort fokus på arbetsmiljöfrågor under hela året. Alla chefer har
fortsatt att göra riskbedömningar, en regiongemensam skyddsombudsgrupp träffas
regelbundet, utökat CSK träffas frekvent samt utbildningar för chefer i att göra
riskbedömningar har genomförts digitalt.
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Under året har ett antal utredningar ang kränkande särbehandling gjorts av Avonova och
kostnaden för detta har föranlett en dialog i HR-nätverket kring att ta tillbaka vissa delar till
egna resurser. En organisationskonsult/psykolog anställdes i december.
Revidering av samverkansavtalet har fortgått. Riktlinjen för friskvård har varit på hold maa
av årets pandemi.
HR-avdelningens resultat av medarbetarundersökningen visar att det finns en del stress och
brist på återhämtning som behöver arbetas vidare med. I stort har alla medarbetare haft en
bra återhämtning under sommarsemestrarna, men resultatet visar på ett antal områden att
arbeta vidare med. Målet är till del uppfyllt.
6 Kvalitetsberättelse
Regelbundna uppföljningar för att säkerställa kvaliteten i processerna görs. Hela projektet
digital HR har fångat många delar där kvalitetsutvecklingsbehov finns och de tas nu
omhand.
6.1 Inkomna synpunkter

7 Väsentliga personalförhållanden
Under 2021 har det varit en hög arbetsbelastning. Arbetsuppgifter har fått prioriterats om
och skjutits fram för att arbeta med verkningar av pandemin samt delvis förskjuten
löneöversyn. Även förseningar i 2020 års löneöversyn kom över till 2021.
Extramedarbetare har rekryterats för att stödja upp både inom lönenheten och HR-stöd.
Trots relativt låga sjuktal ser vi en viss "trötthet" i avdelningen på grund av årets belastning.
Planering för återhämtningstid och omprioriteringar görs regelbundet. Att arbeta till största
del på hemma-kontor har även gjort att vi behövt se över våra arbetssätt och rutiner för att
hitta nya effektiva vägar med bibehållen motivation samt känsla av sammanhang. Nya
strukturer och arbetssätt har börjat sätta sig och upplevs som bra och något som vi ska
behålla och utveckla. Framtidens arbetsplatser är i sin början och det ses som ett positivt
arbete.
Extramedel under 2021 för att arbeta med digitalHR samt strategisk hållbar bemanning har
gjort att vi även prioriterat om kompetens och ersatt med nya medarbetare. Inför 2022 har
två tjänster inom området konverterats. Strateg/samordnare och bemanningscontroller.
Även en organisationskonsult är en ny befattning som rekryterats under året.
Ett kollektivavtal/hängavtal till transportarbetarförbundet har förhandlats fram under året.
7.1 Lönebildning

7.2 Personalvolym

Extramedel under 2021 för att arbeta med digitalHR samt strategisk hållbar bemanning har
gjort att vi prioriterat om kompetens inom avdelningen och ersatt med nya medarbetare på
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tidsbegränsade anställningar. Två tillsvidareanställningar är rekryteringar för vakanser, en
systemadministratör och en löneadministratör - inga utökningar.
Antal anställda Förändring mot
Dec 2021
Dec 2020

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Dec 2020
Dec 2021

Alla anställningsformer

58

9

57

8

Tillsvidare

47

2

47

2

Tidsbegränsad

11

7

10

6

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare

Extramedel under 2021 för att arbeta med digitalHR samt strategisk hållbar bemanning har
gjort att vi prioriterat om kompetens inom avdelningen och ersatt med nya medarbetare på
tidsbegränsade anställningar. Två tillsvidareanställningar är rekryteringar för vakanser, en
systemadministratör och en löneadministratör - inga utökningar.
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Dec 2021 Jan - Dec 2020
90003 HR-avdelning

Förändring

41

38

3

6

5

0

9000320 Lön

21

20

1

9000330 HR-stöd

14

12

2

9000310 HR gemensamt

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.

7.3 Sjukfrånvaro

Avdelningen har ett förhållandevis lågt sjuktal, till del säkerligen på hemarbetet och
möjlighet att arbeta med lindriga symptom. Att det ändå är högre än tidigare beror på ett
antal långtidssjukskrivningar där arbetsanpassningar ej varit möjliga. På avdelningen har vi
identifierat hög arbetsbelastning samt påfrestningar i samband med hemarbetet som ännu
inte syns i sjuktalen. Riskbedömning har görs regelbundet och ett antal aktiviteter/åtgärder,
för att få till mer rörelse och tydligare prioriteringar, är framtagna och hanterade. Sjuktalet
finns hos kvinnorna.
Med anledning av den höga arbetsbelastningen inom avdelningen är hög har
arbetsuppgifter fått prioriterats om och skjutits fram för att arbeta med verkningar av
pandemin, men årets löneöversyn har genomförts enligt plan. Extramedarbetare har
rekryterats för att stödja upp både inom lönenheten och HR-stöd. Trots relativt låga sjuktal
ser vi en viss "trötthet" i avdelningen. Planering för återhämtningstid och omprioriteringar
görs regelbundet. Att arbeta till största del på hemma-kontor har även gjort att vi behövt se
över våra arbetssätt och rutiner för att hitta nya effektiva vägar med bibehållen motivation
samt känsla av sammanhang.
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Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Dec 2021
Dec 2020

Förändring %
enheter

Alla

4.10%

3.53%

0.58%

Kvinna

4.92%

3.99%

0.93%

Man

0.18%

1.04%

-0.85%

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.

Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat

Aktiviteter genomförs enligt plan. Det finns en viss rörlighet inom HR-stöd som gör det
svårt att täcka kortvariga vakanser och få fram kompetens till tillfälliga medel. Även den
fackliga tiden är svår att planera helt. En rutin för facklig tid håller på att tas fram och det
kommer att göra att vi kan planera den tiden bättre.
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Kontostruktur

Resultat
INTÄKTER

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2021
2021

Avvikelse Jan Dec 2021

Utfall Jan- Dec
2020

-53 440

-52 124

1 316

-50 304

2 381

5 305

2 924

3 303

Taxor och Avgifter
Statsbidrag
Försäljning vara/tjänst

0
2 104

1 993

-111

3 034

277

261

-16

269

3 051

3 051

Intern resursfördelning
KOSTNADER

-55 821

-57 429

-1 608

-53 608

Personal

-34 269

-35 686

-1 417

-32 811

-8 324

-9 023

-699

-8 564

-99

-293

-194

-320

-3 086

-3 047

39

-2 942

Köp av tjänst
Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta

-144

Intern resursfördelning

-6 915

-7 718

-803

-4 746

Övriga kostnader

-3 128

-1 662

1 466

-4 081

I tabellen visas intäkter och kostnader för året, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även
fjolårets redovisade intäkter och kostnader.

8.2 Nettokostnadsutveckling

Vi ser att en viss rörlighet inom HR-stöd gör det svårt att täcka kortvariga vakanser och
tillfälliga uppdrag där medel finns men inte kompetens. Även den fackliga tiden är svår att
planera helt och det stora överskottet återfinns där. En rutin för facklig tid håller på att tas
fram och det kommer att göra att vi kan planera den tiden bättre. En
verksamhetsutvecklare (med lönemedel för hela året) började inte sin anställning förrän i
mitten av augusti, det gör ett överskott på organisationskulturpengarna på ca 500 tkr.
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Kontostruktur

Utfall Jan - Dec
2021

Utfall Jan- Dec
2020

Förändring

Förändring %

-52 124

-50 304

-1 820

4%

5 305

3 303

2 001

61%

0

0

-100%

1 993

3 034

-1 041

-34%

Försäljning vara/tjänst

261

269

-8

-3%

Intern resursfördelning

3 051

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

3 051

KOSTNADER

-57 429

-53 608

-3 821

7%

Personal

-35 686

-32 811

-2 875

9%

-9 023

-8 564

-460

5%

-293

-320

27

-9%

-3 047

-2 942

-106

4%

-144

144

-100%

Köp av tjänst
Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning

-7 718

-4 746

-2 971

63%

Övriga kostnader

-1 662

-4 081

2 420

-59%

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas
förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

8.3 Kostnader och intäkter med anledning av pandemin

8.4 Investeringar

-
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9 Bilagor
9.1 Aktivitetsuppföljning

Följande symboler används under status:

Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Arbeta med Region Gotlands organisation under höjd beredskap genom att
bland annat påbörja krigsplacering inom samhällsviktiga verksamheter.
Kommentar:
I samband med pandemiarbetet har samhällskritiska funktioner identifierats. Arbetet med krigsplaceringar har
pausats.
Genomföra åtgärder för stärkt krisberedskap och kontinuitetsplanering för
regionen och i förvaltningens samtliga avdelningar´.
Kommentar:
Inget att rapportera

Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
12
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kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Utveckla regionens samlade ledningssystem omfattande revidering av
styrmodellen utifrån ny RUS, ta fram en övergripande bild av ledningssystemet
samt översyn av styrdokument
Kommentar:
Inom HR-områdets processer finns ett flertal riktlinjer och blanketter som innefattar att chefer på olika nivåer behöver
fatta beslut utifrån beslutad delegationsordning. I ett flertal av dessa ligger nämndernas delegationer idag på högsta
chefsnivå, en eller flera nivåer från där besluten sedan ska verkställas. För att få till en tillitsbaserad kultur behöver
nämndernas delegationer för vissa av dessa beslut förflyttas till att ligga i linje med där beslutet sedan ska verkställas
och där konsekvenserna kan ses. Förslag på ändringar i nämndernas beslutsordningar från och med januari 2022 är:


Löneriktlinjens delar som handlar om lönetillägg, där närmaste chef föreslås ta dessa beslut istället för som
idag förvaltningschef



Löneriktlinjens delar som handlar om beslut om förändrad lön/arbetsuppgifter under pågående anställning,
där chefens chef föreslås ta beslut istället för förvaltningschef



Överföring av semesterdagar, där närmaste chef föreslås ta beslut istället för HR-chef



Kurser och resor utomlands, där chefens chef föreslås ta beslut istället för förvaltningschef.



Beviljande av bisyssla där chefens chef föreslås ta beslut istället för förvaltningschef

Revideringen innebär att det under 2021 har det gjorts ändringar i löneriktlinjen och ett antal blanketter samt i RS
gett nämnderna uppdrag att se över sina delegationsordningar i linje med ovan. Utvärdering kommer att göras på
systemnivå genom förvaltningens HR-funktion.
Fortsatt vidareutveckling av Region Gotlands bemanningsarbete enligt beslut
efter effektiviseringsprojektets slutrapport.
Kommentar:
Avdelningen har fått extramedel för att arbeta vidare med projektet strategisk hållbar bemanning under 2021 och en
projektorganisation har byggts upp för att stödja förvaltningarna med ett verksamhetsnära stöd i dessa frågor. HRspecialist, systemkompetens, ekonomer samt verksamhetsnära medarbetare har tagit fram en plan för stödet under
året. Ett antal identifierade verksamheter finns framtagna utifrån en prioriteringsordning där stöd kommer att ges för
att se över bemanning, kompetens och stöd kring hållbar bemanning. Under året beslutades att konvertera två
anställningar från systemadministratör till bemanningscontroller samt HR-specialist till HR-strateg/samordnare
bemanningsfrågor, för att kunna möta framtidens behov mer långsiktigt.
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Ta fram objektförvaltningsplaner för samtliga objekt inom
regionstyrelseförvaltningens ansvarsområde.
Kommentar:
Arbetet med att ta fram en objektsförvaltarplan för samtliga HR objekt har påbörjats och kommer fortsätta under
våren 2022. Inom verksamhetsutvecklingen digital HR kommer ytterligare verksamhetsmoduler, som ska stötta våra
processer, att upphandlas framåt. Målsättningen är att det framåt ska finnas en objektsförvaltarplan för våra HRsystem.

Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
På arbetsplatsträffar i förvaltningen arbeta igenom och identifiera åtgärder för
förflyttning i de fyra områdena (samverkan över gränser, från försiktighet till
tillit, lärande och utveckling, stolthet och helhetsförståelse) formulerade för
utvecklad organisationskultur.
Kommentar:
En förflyttning har gjorts inom samtliga av de fyra utvecklingsområdena. Samverkan över gränser är det område som
haft störst fokus. Samverkan med avdelningar inom RSF och även övriga förvaltningar. Kvar finns ännu att göra dessa
samarbeten ännu mer funktionella och effektiva. Även hitta strukturer för nya arbetssätt samt ta hand om lärande och
utveckling behöver göras. Enligt plan kommer hela avdelningen ha gemensamma sittningar kring områdena framåt.
Ta fram och etablera gemensam struktur för framtidens chefsstöd.
Kommentar:
Inom regionen drivs ett omfattande övergripande verksamhetsutvecklingsarbete för att digitalisera ett antal HRprocesser som ska stödja chefer på ett effektivt sätt. Det handlar om anställningsprocessen, kurs- och
kompetensadministration, learning (preboarding, digitala klassrum), LAS-hantering, systematiskt arbetsmiljöarbete och
löneöversyn med mera. Även strategisk bemanning med införande av AI-scheman är under framtagande. Även nya
medarbetarsamtal/Lönesamtal har har digitaliserats och håller på att implementeras. För RSF så har en gemensam funktion inrättats under året.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Utveckla digitalt stöd för anställningsprocessen samt kompetensutveckling/elearning.
Kommentar:
Inom regionen drivs ett omfattande övergripande verksamhetsutvecklingsarbete för att digitalisera ett antal HRprocesser. Det handlar om anställningsprocessen, kurs- och kompetensadministration, learning (preboarding, digitala
klassrum), LAS-hantering, systematiskt arbetsmiljöarbete och löneöversyn med mera.
I mars tog vi i bruk en option till gällande HR-system kunnat utnyttjas och ett tilläggsavtal har skrivits med Visma
gällande verksamhetssystemet Kompetensportalen och implementering pågår nu för fullt.
Även verksamhetssystem för rekrytering och stöd för arbetspsykologiska tester har upphandlats och ska börja
användas under hösten.
Arbetet med att införa ett digitalt stöd för anställningsprocessen har fortsatt. Arbete pågår enligt plan och
målsättningen är att införa det stegvis, med start i RSF och SBF och resterande förvaltningar därefter.
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Slutföra och utvärdera projektet Heltid som norm på såväl förvaltnings- som
regionnivå.
Kommentar:
Projektet har avslutats och övergått i verksamheternas utvecklingsarbeten. En slutrapport finns och har fastställts i
RS.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet
är i fokus
Ta fram, implementera och säkra intentionerna med reviderat fackligt
samverkansavtal.
Kommentar:
Ett avtal finns framtaget och är färdigt för undertecknande. Parallellt ses stöddokument över. Arbetet har även belyst
närliggande områden att ta tag i för att få samverkan att fungera. Det handlar om facklig tid, samsyn kring
arbetsrättsliga processer samt strukturer för att ha dialoger i vardagen av lite mer informell natur. Dessa arbeten har
också satts igång. När avtalet är påskrivet påbörjas implementeringsarbetet.
Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder som
minimerar konflikter som påverkar arbetet negativt.
Kommentar:
Strategiska workshops på förvaltnings- och koncernledningsnivå genomfördes i januari utifrån förra årets resultatet.
Där identifierades ett antal områden att gemensamt arbeta vidare med. Bland annat ett större fokus på stöd i
konfliktsituationer. Utifrån det så har ett antal för filmer kring konflikter och grogrunder tagits fram och som
lanserades under hösten i samband med årets resultat. Ett material som finns tillgängligt för alla regionens
medarbetare. Även en fördjupad utbildning för chefer i konflikthantering har erbjudits alla chefer under hösten.
I samarbete med företagshälsovården har nya tjänster kring förebyggande insatser inom konfliktområdet tagits fram.
Extra stöd till "röda chefer" finns via HR-specialisterna och vid särskilda behov. En ny tjänst som organisationskonsult
har formats fram under hösten och en person har rekryterats. I uppdraget ingår bland annat att stödja arbetsgrupper
i konflikthantering samt genomföra utredningar för kränkande särbehandling.
Avdelningens resultat är omhändertaget och handlingsplaner finns, arbetet med årets resultat är planerat till jan-feb.
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9.2 Verksamhetsmått/nyckeltal
Nyckeltal/verksamhetsmått
HR

2021

2020

2019

2018

2017

104 022

100 857

102 037

99 722

97 107

Kvalitet i
löneutbetalningar, %*

0,83

0,61

0,48

0,63

-

Andel extra utbetalningar
pga fel, %**

0,14

0,15

0,24

0,19

-

Bistått vid rekryteringar av
chefer

65

50

49

-

-

Bistått vid rekrytering
övriga***

56

20

29

-

-

27 (27)

-

-

-

95 (109)

-

-

-

Antal deltagare utbildning
första hjälpen (antal
anmälda)

26 (26)

-

-

-

Antal utbildningstillfällen,
Att vara anställd

9

-

-

-

1 104

1 132

-

-

Lönehantering - antal
lönespecifikationer

Antal deltagare utbildning
Adato (antal anmälda)
Antal deltagare
Arbetsmiljöutbildning
(antal anmälda)

Antal samtal HR-supporten

* Kvalitet i löneutbetalning: Måttet beskriver andel fel som rättats i löneutbetalningarna
** Extra löneutbetalning pga fel: Måttet beskriver andel extra utbetalningar av fel
*** Varav 23 teamledare SOF
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1 Sammanfattning
Pandemin har fortsatt varit ytters närvarande och påverkat verksamhet leverans med lokala
lösningar, begränsat och förändrat utbud, ökad arbetsbelastning liksom förskjutning av
planerade utvecklingsarbeten. Avdelningen fortsatta och omfattande
kompetensförsörjningsutmaning har påmint sig. Digitala lösningar har skapat möjligheter
under pandemin men har också varit en utmaning för bland annat chefer att leda på
distans. Planerade ombyggnationer och förstudier drar fortsatt ut på tiden med anledning
av resursbrist och anbud över budget vilket skapar försvårade förutsättningar att säkra
arbetsmiljön samtidigt som lokalernas beskaffenhet begränsar effektiviteten. Nedläggning
av restaurang Oasen och tillagningskök vid Hemse VC och i samband med det
genomförande av produktions- och tjänsteförändringar har gett positiva ekonomiska
effekter. Korpens café och restaurang har avvecklats i regionstyrelseförvaltningens regi
med övergång till drift av Socialförvaltningens daglig verksamhet. Upphandling av
transporter för samtliga måltider har under året genomförts och ett nytt verksamhetssystem
implementerats. Översyn måltidsverksamhet, del av effektiviseringsprogrammet, har under
året gått in i en ny fas och bland annat har deltagare till regionövergripande
samverkansforum för måltider identifierats. Hur detta översyns- och utvecklingsarbete ska
fortsätta är inte fullt ut klarlagt. Avdelningen gör ett överskott på 4 334 tkr med överskott
inom främst lokalkostnader och personalkostnader till följd av effektiviseringar men även
till följd av begränsade kompetensutvecklingsinsatser och andra poster som påverkas
positivt med anledning av genomförda effektiviseringar.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin har fortsatt varit ytterst närvarande i verksamheten, det har funnits ett fortsatt
behov av förändrade rutiner och anpassningar efter rådande omständigheter. Många
förändrade arbetssätt med lokala lösningar utifrån förutsättningar har genomförts och
fortsätter gälla. Samarbetet med andra arbetsgrupper inom organisationen har stärkts
liksom ett fortsatt utvecklat informationsflöde både inom och utanför avdelningen. För
måltidsverksamheten har arbetsbelastningen över avdelningen ökat i och med pandemin,
detta med anledning av små och större speciallösningar som varit mer tidskrävande.
Ombesörjandet av måltider till elever som studerat på distans i perioder har krävt mycket
planering och ställt höga krav på personalen vad gäller kort omställningstid och anpassning.
I övrigt har utmaningen fortsatt varit att följa rådande restriktioner i såväl offentliga
restauranger som skolrestauranger, så som att säkra avstånd och därmed smittspridning. En
stor del av året har utbudet behövt begränsas på grund av restriktionerna vilket kan ha
påverkat upplevd jämn kvalitet. En kontinuerlig dialog har förts i verksamheten för att
hantera eventuell uppkommen oro kopplad till pandemin och dess effekter. Digitala
mötesforum har utvecklats men förutsättningarna finns inte för att de ska kunna ersätta
ordinarie verksamhetsträffar. Vissa forum har skjutits på framtiden, precis som alla former
av fysiska utbildningar och studiebesök. Lokalt har digitala kompetensutvecklingsinsatser
genomförts.
Avdelningens största utmaning i dag är kompetensförsörjning vilket i sin tur ger negativ
effekt på arbetsmiljön över hela avdelningen. Även den fysiska arbetsmiljön i vissa kök är
en utmaning med kök som inte är tillräckligt i storlek eller utrustning. Sommaren var bitvis
väldigt varm vilket påverkade arbetsmiljön negativt i köken då det inte finns tillräckliga
möjligheter att justera ventilationen. Att tillsammans med teknikförvaltningen anpassa
lokaler för en skälig arbetsmiljö är ett pågående utvecklingsområde.
2
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Korpens café och restaurangverksamhet har avvecklats i regionstyrelseförvaltningens regi
och överlämning har gjorts till daglig verksamhet som har startat upp verksamheten igen
under hösten.
Under 2020-2021 har planering för förändrad produktion och avveckling av köket vid
Hemse VC skett vilket resulterat i en nedstängning av produktionsköket och restaurang
Oasen. Leverans av måltider till Hemse äldreboende avslutades då privata utförare tog över
den verksamheten. Produktion av måltider till Åvallegårdens äldreboende flyttades från och
med 1 mars till Klinteskolans kök med förändring från leverans av varm mat alla måltider i
veckan till varm lunch på vardagar och kylda måltider till kväll och helg. Förändringarna
har gett positiva ekonomiska och kvalitetsmässiga effekter.
Ett flertal upprustningar och ombyggnationer har genomförts under året men ett flertal har
även skjutits på med anledning av resursbrist. Även förstudier är försenade med anledning
av resursbrist hos teknikförvaltningen. En ombyggnation av Södervärn har pågått under
hela 2021 och beräknas vara klar med tre månaders fördröjning i mars 2022.
Byggprocessen som försenats av oförutsedda händelser har dock gett möjlighet till att
ritningarna kunnat ses över ytterligare omgångar vilket kommer ge ett gott slutresultat för
både kökets utformning och funktion.
En upphandling av entreprenör för ombyggnation av Högbyskolans kök fick avslutas på
grund av att anbud var högre än budget för projektet. Dialog förs kring det fortsatta arbetet
för att säkra ombyggnation i syfte att uppnå ändamålsenliga lokaler.
En upphandling av samtliga måltidstransporter på avdelningen har genomförts under året,
vilket resulterade i att nya utförare påbörjade sina uppdrag på alla områden inom en
tvåveckorsperiod. Att genomföra omfattande upphandlingar är ett utvecklingsarbete och en
utvärdering av transportupphandlingen för att identifiera förbättringsområden i alla delar så
som ekonomi, möjlighet att säkra rätt underlag med mera kommer att göras.
Implementeringsprojekt för nytt verksamhetssystem har genomförts vilket krävt mycket
resurser under året. Systemet hanterar så väl beställningar från kunder som debitering,
menyplanering, närings- och kostnadsberäkningar, receptplanering,
produktionsplaneringsunderlag och mycket mer. Arbetet inleddes centralt med att skapa
strukturen i systemet, därefter påbörjades implementeringen straxt innan sommaren med
ett antal pilotgrupper för att sedan införas på samtliga avdelningar 1 oktober. Arbetet har
följt tidsplan och fungerat väl med tanke på dess omfattning där avdelningen bland annat
utbildningsinsatser för mer än 500 personer inom alla fem berörda förvaltningar
genomförts.
Översyn måltidsverksamhet, del av effektiviseringsprogrammet, har under året gått in i en
ny fas i och med beslut i RS. Ett arbete med att skapa ett regionövergripande
samverkansforum för måltidsfrågor har påbörjats. Deltagare har utsetts och dialog förs
med näringslivsstrateg och folkhälsostrateg kring samarbete och strukturer framåt, forumet
kommer att etableras under nästa år. Arbete fortsätter under 2022 och framåt.
Produktionen har ökat inom matdistribution för personer med biståndsbeslut i ordinärt
boende efter en förändring i regleringen som möjliggjort att fler brukare kan nyttja
måltidstjänsten. Solklintsköket som producerar måltiderna till ordinärt boende, vilket också
är det enda köket på avdelningen med utrustning för att producera matlådor med längre
hållbarhet, har investerat i en ny utrustning och har också behövt anpassa bemanning för
att hantera de ökande volymerna.
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Av de aktiviteter som avdelningen planerat för året har flera blivit förskjutna av olika
anledningar. Pandemin har påverkat, men också bristande resurser och ett omfattande
arbete med införandet av det nya verksamhetssystemet.
Under hösten har en ny enhetschef och en ny verksamhetsutvecklare rekryterats inom
organisationen, och en vikarierande verksamhetsutvecklare rekryterats externt för en
kommande tjänstledighet.
3 Förväntad utveckling
Politiskt beslut kring det fortsatta utvecklingsarbetet för Region Gotlands
måltidsverksamhet har tagits. I början på 2022 planeras arbete med förslag till en reviderad
mat- och måltidspolicy, samt en förstudie för att se på förutsättningar till att införa
kyldmatsproduktion Arbetet planeras löpa på under hela 2022 och kommer att involvera
ett stort antal funktioner inom de berörda förvaltningarna.
Arbetet kommer att involvera ett stort antal funktioner inom berörda förvaltningar.
Genom att öppna upp för olika produktionstekniker i den nivå som är nödvändigt skapas
förutsättningar att utreda möjligheter som bidrar till ökad effektivitet, sänkta kostnader och
god kvalitet. Bristande resurser i form av funktioner och ekonomi ses som en risk. En
lokalsamordnare har rekryterats till förvaltningen och påbörjar sitt uppdrag i början av
2022, denne kommer att vara av stor vikt för arbetet och måltidsverksamhetens fortsatta
verksamhet.
Ökade och förändrade krav från medborgare vad gäller utbud, flexibilitet och individuella
koster kommer att ha påverkan på måltidsverksamheten med alternativa
produktionslösningar och behov av kompetensutveckling genom hela måltidkedjan. Den
kompetensbrist som finns i dag och även sias om framåt kommer fortsatt att vara en
utmaning som kan kräva förändrade arbetssätt och produktionstekniker.
Den demografiska utvecklingen med fler äldre och yngre och färre i arbetsför ålder skapar
utmaningar i form av kompetensförsörjning vilket redan i dag är en utmaning med den
nationella brist på kockar som är. Hur medborgarna framåt kommer att bosätta sig kan
också påverka måltidsverksamheten, den digitala arbetsutvecklingen indikerar redan nu på
en ökad population utanför storstäder vilket t.ex. skulle kunna innebära större skol/förskole-enheter med volymer som når brytpunkten för tillagningskök.
Matdistribution till äldreomsorg i ordinärt boende har ökat kraftigt under det gångna året
och kan förväntas fortsätta öka något även framåt. En oförutsägbarhet i den framtida
utvecklingen, med snabba volymförändringar, skapar utmaningar i anpassning av
produktionsmöjligheter och bemanning.
Medborgarnas krav ökar med fler specifika individuella krav och förändrade krav inom
äldreomsorgen förväntas med en ny generation.
Fortsatt förflyttning från normalkost till mer vegetariskt, kanske även vegansk mat och
andra koster kan medföra behov av annan utrustning och kompetens men även möjligt
behov av ökat resurser och/eller nya arbetssätt.
En prisökning för många livsmedel på livsmedelsavtalen ses redan från februari 2022 då det
i snitt sker prisökningar mellan 10-40 % på flertalet livsmedel. Det är till stor del med
anledning av att livsmedelsproducenterna drabbas av stora kostnadsökningar för bland
annat foder, bränsle och energi. Prisökningar ses på många baslivsmedel såsom pasta, ris,
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potatis samt mejeri, matfett, kött, fågel och chark. Prishöjningarna kommer att påverka
menyn då det är livsmedel som används regelbundet som berörs av prishöjningar.
Prishöjningarna påverkar flertalet livsmedelskategorier vilket gör att det finns svårigheter
att göra justeringar i livsmedelsvalen till menyn.
Införandet av nytt verksamhetssystem som genomförts under året förväntas skapa
långsiktigt goda förutsättningar för en ökad effektivitet, säkerhet och flexibilitet.
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Det fortsatta utvecklingsarbetet av Region Gotlands måltidsverksamhet har bidragit till
ökad kunskap om hela kedjan liksom ökat samarbete som framåt kommer att utvecklas
ytterligare.
Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Mat och måltider är viktigt för livslångt lärande och de måltider avdelningen serverar har
betydelse för elevernas hälsa, trivsel och förutsättningar för att orka lära - faktorer som i
slutänden påverkar skolresultaten. Gymnasieeleverna erbjuds skolmåltider utifrån en
gemensam meny, och ger alla elever oavsett socioekonomisk bakgrund, förutsättningar att
klara skoldagen. Det finns idag ett arbete för att öka andelen gymnasieelever som äter
skollunch och avdelningen arbetar löpande med att utveckla måltiderna för en högre
acceptans hos matgästerna. Ett utvecklingsarbete tillsammans med UAF har startats under
året, med utgångspunkt i mål från Agenda 2030, hälsa och välbefinnande och god
utbildning för alla. Måltidens viktiga roll som motor i skolarbetet ska lyftas fram och
tydliggöras för elever och personal på skolan. Arbetet kommer att fortsätta under 2022 och
de gemensamma målen som identifierats är bland annat att måltiden ska vara en integrerad
del i skolan som även ligger till grund för pedagogisk verksamheten, att eleverna ska trivas i
matsalsmiljön och att eleverna ska få information om vikten av att äta näringsriktig mat.
Utifrån detta kommer gemensamma aktiviteter planeras in, där det nyetablerade matrådet
ska vara en självklar del i utvecklingsarbetet. I planen finns bland annat en översyn av
schemaläggning av mattider och att matsalsmiljön tillsammans med eleverna för att skapa
en mer inkluderande och trygg miljö.
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En upprustning av köket vid Wisbygymnasiet söder har genomförts under året vilket har
gett bättre förutsättningar i verksamheten. En förstudie av matsalen vid Wisbygymnasiet
söder planeras till 2022 inför ombyggnation som ska leda till bättre måltidsmiljö.
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor
Bedömning
Ej utvärderad

Kommentar:
Måltiderna Avdelning Måltid producerar och i många fall serverar är en viktig del av
verksamheterna inom förskola, skola, vård och omsorg. Avdelningen serverar näringsrika
och kostnadsfria måltider i förskolor och skolor runtom på Gotland. Måltiderna serveras
utifrån en gemensam meny och ger alla barn och elever, oavsett socioekonomisk bakgrund,
förutsättningar att utvecklas och lära. Matvanor och attityder grundläggs i tidig ålder, bra
måltider ger barn och elever energi och näring samt en grund till bra matvanor.
Skolmåltiderna är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa och en hållbar utveckling, och
skollunchen bidrar till goda förutsättningar för att barnen kan ta till sig undervisningen
under hela skoldagen.
Ett stort utvecklingsarbete för att effektivisera måltidsverksamheten har påbörjats, där
effektmålen bland annat är utvecklad organisation för hög kvalitet och effektiva processer
och likvärdiga förutsättningar för god och jämlik hälsa. Arbete med ett regionövergripande
samverkansforum måltid har påbörjats för att säkra kvalitet och värde för medborgarna.
Styrdokument Mat och måltidspolicyn, som stödjer arbetet med goda förutsättningar för en
god och jämlik hälsa, kommer att revideras under 2022 för att ytterligare skapa likvärdiga
förutsättningar till god och näringsriktig mat.
Översyn av specialkostutbudet samt internkontroll av hur jämn kvaliteten är pågår för att
bidra till att alla har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Bedömning
Ej utvärderad

Kommentar:
Avdelningen Måltid har plan och rutin för hantering av samhällsstörning, under året har
beredskapspärmar anpassade för kök och ledning tagits fram och delvis implementerats för
att verksamheten ska fungera på bästa sätt vid samhällsstörning. Samtliga kök har lokala
krismenyer och lager av livsmedel för 5-7 dagar. En övning i kontinuitetshantering planeras
till hösten 2022 och test av krismenyerna planeras ska genomföras under den nationella
beredskapsveckan 2022.
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Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Bedömning
Ej utvärderad

Kommentar:
En bra måltid och måltidsmiljö i skola, omsorg och sjukvård kan vara av betydelse för om
man flyttar till Gotland och med bra offentliga måltider kan vi bidra till att Gotland är en
attraktiv plats att bo och leva på. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare och att arbeta
aktivt med rekrytering även utanför Gotland kan verksamheten bidra. Avdelningen bidrar i
det gemensamma arbetet med att ta fram genomförandeprogram för social välfärd på
Gotland tillsammans med bland andra fler avdelningar i regionen, myndigheter och
föreningsliv.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland
Bedömning
Ej utvärderad

Kommentar:
Avdelning Måltid använder lokala råvaror i menyn och statistik för andelen gotländska
inköp följs upp varje kvartal. Vi för en strukturerad dialog med det lokala näringslivet med
mål att få kunskap om livsmedelsföretagarnas förutsättningar, förmedla information om
upphandlingsprocessen samt identifiera möjliga samarbeten. Genom omvärldsbevakning
kan vi upptäcka nystartade lokala livsmedelsföretag som kan vara av intresse. Köken blir
aktivt informerade om nya lokalproducerade produkter de uppmanas köpa för styrning mot
att öka andelen gotländska och närproducerade livsmedel, vilket kan bidra till att företag
kan starta och utvecklas.
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Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
07. Gotlands klimatavtryck minskar
Bedömning
Ej utvärderad

Kommentar:
Genom aktivt arbete med livsmedelsupphandling, transportupphandling och menyreceptarbete bidrar avdelningen till målet. Genom ökad andel vegetariska, närproducerade
och ekologiska livsmedel bidrar verksamheten liksom genom arbete för att minsk
koldioxidutsläppen (Co2ekvivaletn mäts). Även genom att i andra upphandlingar så som
transport ställa höga miljökrav liksom genom att arbeta med el- och vattenanvändning kan
verksamheten bidra.
Internt svinnarbete ska påbörjas 2022, en riktlinje för matsvinn är framtagen och ska
implementeras. Fokus kommer vara serveringssvinn då det tidigare visat ge störst effekt på
matsvinnet.
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen
på ekosystemen
Bedömning
Ej utvärderad

Kommentar:
Genom aktivt arbete med livsmedelsupphandling, transportupphandling och menyreceptarbete för att fortsätta skapa förutsättningar för att öka andelen vegetariska,
närproducerade och ekologiska livsmedel bidrar avdelningen till målet.
Internt svinnarbete ska påbörjas 2022, en riktlinje för matsvinn är framtagen och ska
implementeras vilket kan bidra till målet. Fokus kommer vara serveringssvinn då det
tidigare visat ge störst effekt på matsvinnet.
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5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Bedömning
Ej utvärderad

Kommentar:
Ett arbete har påbörjats med övergång till användning av intranätet samt gotland.se som
primära informationskanaler. Ämnesområden och innehåll har tagits fram för fortsatt
arbete. Arbetsgrupp på intranätet kommer att skapas för avdelningen där nyhets- och
inläggsflödet kommer bli viktiga kanaler för information ut till verksamheten. Även
möjligheten till egen vänstermeny med olika ämnesområden där exempelvis styrning, mål,
riktlinjer och organisation kan beskrivas kommer bli en viktig del i arbetet. Framåt kommer
ett samarbete kring gotland.se göras med respektive kund.
Arbetsgrupp för måltid skapad och verkställd och nyttjas nu aktivt på intranätet.
Måltidsverksamhet tillagd under styrning och organisation. Lite arbete kvarstår främst kring
att få rätt information på rätt nivå, styrning och organisation, stöd och interna tjänster samt
arbetsgrupp.
Gotland.se diskussioner sker på övergripande nivå. Några mindre justeringar har gjorts.
Arbetet kommer att fortskrida genom en workshop tillsammans med
kommunikationsteamet för att ta fram ett förslag. Tidplan justeras utifrån förutsättningar.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Bedömning
Ej utvärderad

Kommentar:
Avdelningen har en god struktur och rutin för hur synpunkter tas om hand med så väl
återkoppling som hur synpunkterna tas med i det fortsatta utvecklingsarbetet. Arbete pågår
även för att utveckla gästernas medverkan i smaktester vid upphandling av livsmedel
liksom deltagande i andra processer inom avdelningen så som meny och receptplanering.
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12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Bedömning
Ej utvärderad

Kommentar:
Avdelningen har identifierat ett stort antal områden som kan och bör utvecklas. Genom en
inventering av avdelningens processer och status på dessa processer kommer en
prioritering av utvecklingsbehov att göras varefter utveckling påbörjas. Digitalisering finns
alltid med som en möjlighet och avdelningen har under hösten bidragit med inspel till
digitaliseringsplanen. Ett stort antal aktiviteter kopplat till effektivisering inkl. digitalisering
pågår på avdelningen.
Projektet för att effektivisera produktionen av äldreomsorgsmat har genomförts med
mycket gott resultat så väl kvalitetsmässigt som ekonomiskt. Genom samarbete och bra
dialog förvaltningarna mellan har förbättringsarbete kunnat utföras inom ram.
Ett nytt verksamhetssystem har implementerats under året vilket förväntas skapa goda
förutsättningar för förbättringar och innovation framåt.
Avdelningen har upphandlat samtliga måltidstransporter under året vilket bidrar till att
avdelningen kan utföra kärnverksamheten leverera mat och måltider till medborgarna på ett
effektivt sätt med hög kvalitet.
Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Bedömning
Ej utvärderad

Kommentar:
Avdelningen har påbörjat arbetet att identifiera åtgärder för att utveckla
organisationskulturen utifrån resultaten på medarbetarenkäten. Resultaten visar att
avdelningen har ett väl fungerande samarbete, goda ledare och engagerade medarbetare,
arbete med lokala och centrala handlingsplaner pågår för att resultatet ska gå i ökad
riktning. Delaktighet identifierats som en viktig bit i flera processer och en grund i att
utveckla organisationskulturen. Ett utvecklat arbetssätt i planeringsarbetet för 2022 har
tillämpats under året och arbetsmoment bland annat inom anskaffningsprocessen har
delegerats i verksamheten för ökad delaktighet och förståelse.
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14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Bedömning
Ej utvärderad

Kommentar:
En stabil grundbemanning är på Avdelning Måltid en utgångspunkt i arbetet kring
kompetensförsörjningen. Arbete med heltid som norm pågår kontinuerligt och har gjort att
23 medarbetare under året har gått upp i tid, vilket kan skapa förutsättningar för mindre
behov av vikarier och mertids- och övertidsarbete framåt. Ett arbete som tidigare påbörjats
med översyn av vikariepool, har fortsatt under året med att utveckla och säkerställa
vikarieanskaffningen och tas vidare för nästa fas under nästa år.
Deltagande i NORMA-projektet - syftar till att skapa inkluderande arbetsplatser, där vi kan
ta emot medarbetare med varierande förutsättningar.
Underlätta för möjliga nya medarbetare att söka sig till oss – kopplat till arbetet med det
nya intranätet och gotland.se för att synliggöra möjligheten att arbeta hos oss, samt
förenkla ansökningsförfarandet.
Etablera och stärka samarbetet med olika utbildningsinstanser, som en långsiktig
kompetensförsörjningsinsats.
Marknadsföring/attrahera ny kompetens. Deltagande i sammanhang där vi har möjligheten
att agera ambassadörer för Region Gotland.
Rotation inom och mellan köksområden har delvis blivit mer förekommande under
pandemin och syftar till en bredare kompetens hos befintliga medarbetare samt ger en
bättre helhetssyn och möjlighet att lära av varandra.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Bedömning
Ej utvärderad

Kommentar:
Ett stort antal ombyggnationer har planerats under året för att bidra till en förbättrad
arbetsmiljö i avdelningens kök, där objekt St:Hans och Norrbacka har färdigställts och
övriga pågår. En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att inför ombyggnationer
genomföra riskbedömningar och utforma handlingsplaner.
Avdelningen har arbetat fram ett beräkningsunderlag som ska stärka avdelningen vid
utveckling eller förändring av verksamhet för att säkerställa bland annat arbetsmiljö.
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6 Kvalitetsberättelse
6.1 Inkomna synpunkter

Totalt har 7 synpunkter inkommit under året, enligt punktlista. Anledning till
synpunkter/klagomål framgår av punkterna. I samtliga fall har analys gjorts och
synpunkterna har tagits in i vårt fortsatta utvecklingsarbete kring måltidsupplevelser,
menyer, recept och organisation. För samtliga synpunkter har svar lämnats skriftligt eller
muntligt.








Förbättringsförslag för alternativ till specialkost till elev Restauranggäst
Negativ matupplevelse angående skollunch Restauranggäst
Klagomål angående bristfällig information vid specialkost till elev Förälder
Klagomål angående rutiner kring dryck vid specialkost till elev Förälder
Klagomål om meny till elever Förälder
Fråga om servering av råa champinjoner Medborgare
Fråga om underlag till Mat- och måltidspolicyn Medborgare

7 Väsentliga personalförhållanden
Fokusområdena för medarbetarfrågor har under året kretsat kring kompetensförsörjning,
arbetsmiljö och effekter av pandemin. Med utgångspunkt i att säkerställa en stabil
grundbemanning har avdelningsövergripande samverkan skett med målet att hitta bra
lösningar utifrån Heltidsresan, att hantera organisationsförändringar och
bemanningsförutsättningarna i olika kök. Pandemin har gett effekter gällande
korttidsfrånvaro och utmaningar inom området kompetensförsörjning kvarstår.
Rehabarbeten har drivits på flera håll och under hösten genomfördes ett större antal
rekryteringar av timvikarier.
Med anledning av heltidsresan har från och med 1 januari 23 medarbetare på avdelningen
gått upp i tid. I flera fall har lösningar i form av kombinationstjänster över
förvaltningsgränser och arbete på två olika kök inom avdelningen gjorts men i något fall
har inte detta varit möjligt varvid den utökade tjänsten i dessa fall inte har full
sysselsättning. Denna tid nyttjas dock till bland annat att ersätta vid sjukdom och ledigheter
och skapar ett något lägre behov av vikarier. Exempel på kombinationstjänster är att
köksbiträde, innan hen går in i mottagningsköket, öppnar upp på förskolan.
Arbetsmiljöfrågan vid delad tjänst bör även fortsatt beaktas. Trots utmaningen har utfallet
skapat större rörlighet inom avdelningen som också genererat positiva lösningar.
Avdelningen har genom god planering och samarbete liksom andra effektiviseringsåtgärder,
så förändrad tjänsteleverans och produktionsteknik gentemot några äldreboenden, hanterat
de ökade kostnaderna om ca 3 miljoner. Arbete fortsätter med att hitta lösningar för fler
önskemål om heltider.
Avdelningens största utmaning i dag är kompetensförsörjning vilket i sin tur ger negativ
effekt på arbetsmiljön över hela avdelningen. Även den fysiska arbetsmiljön i vissa kök är
en utmaning med kök som inte är tillräckligt i storlek och/eller utrustning liksom brister i
ventilation främst under sommaren då temperaturerna kan stiga till orimliga nivåer i köken.
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7.1 Lönebildning

7.2 Personalvolym

Förändringarna i antal anställda, antal årsarbetare och faktiskt arbetad tid beror på
effektiviseringar, omstrukturering i verksamheten, utökningar av heltider och
tillsvidareanställningar som ersätter tidigare tidsbegränsade anställningar.
I linje med politiska beslut har två kök avvecklats och som en konsekvens av det har
tillsvidareanställd personal inom avdelningen omplacerats, något som visar sig i ett lägre
antal tillsvidareanställda jämfört med 2020. Ett gemensamt arbete med att hitta optimala
bemanningslösningar sker över de olika köksområdena och hålls ihop inom avdelningen.
Avdelningen har under året haft utökat behov av resurser, till stor del med anledning av
pandemin. En rekryteringsinsats av timvikarier genomfördes under hösten 2021 och detta
synliggörs i statistiken där en ökning i timanställda framförallt under november och
december ses.
Sett till faktiskt arbetad tid visar avdelningen som helhet inga förändringar jämfört med
föregående år. Mindre förändringar kan synas på enhetsnivå och är sannolikt ett resultat av
ökat och/eller minskat bemanningsbehov kopplat till pandemin.
Antal anställda Förändring mot
Dec 2021
Dec 2020

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Dec 2020
Dec 2021

Alla anställningsformer

116

-5

109

-1

Tillsvidare

110

-3

103

-1

6

-2

6

-1

Tidsbegränsad

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare

Förändringarna i antal anställda, antal årsarbetare och faktiskt arbetad tid beror på
effektiviseringar, omstrukturering i verksamheten, utökningar av heltider,
tillsvidareanställningar som ersätter tidigare tidsbegränsade anställningar samt utökat behov
av resurser med anledning av pandemin. Ett gemensamt arbete sker över de olika
köksområdena och hålls ihop inom avdelningen.
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Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Dec 2021 Jan - Dec 2020

Förändring

90004 Måltidsavdelning

94

95

-1

9000400 Måltid gemensamt

12

12

0

9000410 Köksområde 1

16

17

-1

9000420 Köksområde 2

20

21

-2

9000430 Köksområde 3

16

16

0

9000440 Köksområde 4

13

14

-1

9000450 Köksområde 5

18

15

3

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.

7.3 Sjukfrånvaro

Sjuktalen på avdelningen ligger i nivå med föregående år. Variationerna mellan de olika
köksområdena är stora och vissa områden har ett lägre sjuktal och andra ett högre än
föregående år. Anledningen till skillnaderna har främst med långtidssjukskrivningar att göra
där de inom vissa köksområden har ökat och andra minskat.
Vidare har pandemins förutsättningar en koppling till sjuktalen, även om
pandemieffekterna inte syns på ett helt självklart sätt i statistiken. Minskning i
korttidsfrånvaron jämfört med föregående år ses, vilket skulle kunna peka på att åtgärder
utifrån pandemin gett resultat i minskat antal lättare infektioner.
Rehabärenden har bedrivits och pågår fortsatt. En del av långtidssjukskrivningarna är delvis
till följd av arbetsmiljön, så väl den fysiska med brister i lokaler vad gäller utrymme och
utrustning liksom den stressiga miljö som är i köken.
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Dec 2021
Dec 2020

Förändring %
enheter

Alla

7.49%

7.98%

-0.50%

Kvinna

7.59%

8.69%

-1.10%

Man

7.22%

5.95%

1.27%

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.
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Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat

Avdelningen leverera ett positivt resultat om 4 334tkr. Det positiva resultatet är framför allt
ett resultat av investeringar och effektiviseringar. Försenade investeringar resulterar i lägre
hyreskostnader än budgeterat. Effektiviseringar i form av produktions- och
tjänsteförändringar i Fårösund samt Hemse där avdelningen lämnat tillagningsköket vid
Hemse VC och flyttat delar av produktionen till Klinte har gett effekt på bland annat
personalkostnader.
Kontostruktur

Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2021
2021

Avvikelse Jan Dec 2021

Utfall Jan- Dec
2020

0

4 334

4 334

1 537

126 747

123 147

-3 600

125 280

550

704

154

585

Försäljning vara/tjänst

125 247

121 174

-4 073

120 087

Intern resursfördelning

950

1 269

319

4 608

-126 747

-118 813

7 934

-123 743

-56 711

-55 421

1 290

-54 662

Köp av tjänst

-3 172

-2 651

521

-5 738

Förbrukn. mtrl

-42 132

-38 015

4 117

-39 615

Lokaler

-17 030

-15 402

1 628

-14 961

Avskrivn. internränta

-1 185

-1 053

132

-1 081

Övriga kostnader

-6 517

-6 269

248

-7 685

INTÄKTER
Statsbidrag

KOSTNADER
Personal

I tabellen visas intäkter och kostnader för året, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även
fjolårets redovisade intäkter och kostnader.
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8.2 Nettokostnadsutveckling

Avdelningen har en minskad intäkt framför allt med anledning av avvecklade verksamheter
och färre ätande på grund av pandemi. Livsmedelskostnaderna är till följd av detta lägre än
budgeterat.
Kontostruktur

Utfall Jan - Dec
2021

Utfall Jan- Dec
2020

Förändring

Förändring %

4 334

1 537

2 797

182%

123 147

125 280

-2 133

-2%

704

585

118

20%

Försäljning vara/tjänst

121 174

120 087

1 087

1%

Intern resursfördelning

1 269

4 608

-3 339

-72%

-118 813

-123 743

4 930

-4%

-55 421

-54 662

-759

1%

Köp av tjänst

-2 651

-5 738

3 087

-54%

Förbrukn. mtrl

-38 015

-39 615

1 600

-4%

Lokaler

-15 402

-14 961

-441

3%

Avskrivn. internränta

-1 053

-1 081

28

-3%

Övriga kostnader

-6 269

-7 685

1 416

-18%

Resultat
INTÄKTER
Statsbidrag

KOSTNADER
Personal

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas
förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

8.3 Kostnader och intäkter med anledning av pandemin

8.4 Investeringar
Projektstruktur

Investeringsprojekt
28556 Investeringspott RSF

Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Dec

Avvikelse
budget 2021

0

-871.5

871.5

-871.5

871.5
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9 Bilagor
9.1 Aktivitetsuppföljning

Följande symboler används under status:

Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Identifiera nuläge för att arbeta fram handlingsplan för att öka antalet
gymnasieelever som äter skollunchen
Kommentar:
Aktiviteten har fått stå tillbaka då anpassningar till förutsättningarna under pandemin har gått före. Ett
statistikunderlag har påbörjats, syftet är att få en bild av hur många elever som ätit i skolrestaurangen de senaste
åren. Dialog med gymnasiet har inletts. Fokus är ett gemensamt utvecklingsarbete med utgångspunkt i Agenda 2030.
En viktig del av projektet är elevdeltagande genom ett måltidsråd vilket en av förutsättningarna för det fortsatta
arbetet.
Ombyggnation och upprustning av kök vid Wisbygymnasiet söder
Förstudie av kök matsal Wisbygymnasiet Söder
Kommentar:
Beställning lades under våren. Fördröjd med anledning av bristande resurser hos TKF. Under senhösten har ett första
styrgruppsmöte hållits och förstudiearbetet är nu påbörjat. Beräknas klart under våren 2022
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Genomföra utvecklingsinsatser utifrån effektiviseringsprojekt organisering och
lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland.
Kommentar:
Huvudrepresentanter från respektive förvaltning som ska ingå i samverkansforumet är identifierade och planering för
struktur och diskussion kring kopplingar till andra forum och funktioner pågår. Utvecklandet av kunddialogmodellen
har gjorts för UAF och behöver fortsätta med övriga förvaltningar också i relation till det övergripande
samverkansforumet liksom kopplingen till andra relevanta forum och strukturer tex folkhälsa, social välfärd, ekologisk
hållbarhet, näringsliv med mera - arbete pågår. Samverkansforumet förväntas bidra till möjligheterna att utveckla
inom de övriga områdena.
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Förtydliganden i överenskommelserna kring prissättning samt roller och ansvar har gjorts i de interna
överenskommelserna mellan förvaltningen och övriga förvaltningar. Vid behov kommer uppdateringar att göras även
framåt/löpande. Att förtydliga roller och ansvar i hela processen behöver ske i samband med fortsatta
utredningsarbetet av kyldmatsproduktion vid strandgärdets kök.
Planering för framtagande av reviderat förslag av mat&måltidspolicyn pågår, med genomförande våren 2022.
Övriga punkter inom denna aktivitet så som nyckeltal har lyfts på Överenskommelsenivå men inga beslut har fattats.
Anledningen till att aktiviteten inte slutförs i år är då det är ett mycket stort och löpande utvecklingsarbete.
Identifiera behov av kompetenshöjande insatser genom hela måltidsprocessen
Kommentar:
syfte, aktiviteter och tidsordning, frågor inför inventering, funktioner inom regionen som ska kopplas på samt förslag
på utbildningar framtaget. Arbete avstannat p.g.a frånvaro och upptas igen 2022.
Utveckling av restaurangen vid Gråbos seniorboende
Kommentar:
Detta utvecklingsarbete har fått stå tillbaka för andra prioriterade områden inom köksområde 2 sås om avveckling av
Korpens cafe och restaurang, personalfrågor och pandemieffekten. Planering med hur frågan tas vidare har pågått
och beslut kring fortsatt arbete tagits. Aktiviteten följer med till 2022 för fortsatt arbete.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Genomföra åtgärder för stärkt krisberedskap och kontinuitetsplanering för
regionen och i förvaltningens samtliga avdelningar´.
Kommentar:
Den planerade workshopen för MLG samt kontaktpersoner i andra förvaltningar samt övning i kontinuitetshantering
framskjuten till hösten 2022 pga personalbrist hos beredskapsstrategerna. Test av krismenyn i köken skjuts också på
till 2022 pga personalbrist på avd Måltid.
Beredskapsplanen för avd Måltid har redovisas för MLG och delvis implementerats i verksamheten med fysiska pärmar
och genomgång på APT. Arbetet fortsätter 2022.

Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland
Strukturera/systematisera dialog och samverkan med näringslivet. Identifiera
målbilden.
Kommentar:

Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
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kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen
Handlingsplan för att bidra till ekologisk hållbarhet
Kommentar:
Handlingsplan framtagen.

Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Följ regioninterna kunders perspektiv genom intranätet för att identifiera
brister att åtgärda
Kommentar:
Prioriteras bort
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Följa medborgarens perspektiv genom gotland.se för att identifiera brister att
åtgärda
Kommentar:
Prioriteras bort
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Utveckla regionens samlade ledningssystem omfattande revidering av
styrmodellen utifrån ny RUS, ta fram en övergripande bild av ledningssystemet
samt översyn av styrdokument
Ta fram objektförvaltningsplaner för samtliga objekt inom
regionstyrelseförvaltningens ansvarsområde.
Projekt Åvalle/Klinte
Kommentar:
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Projektet att flytta Åvalles produktion från Hemse vc till Klinteskolans kök med en ny typ av tjänst, från kyld mat alla
måltider till varm lunch och kylda kvällsmåltider och helgmåltider, har genomförts med mycket gott resultat så väl
kvalitetsmässigt som ekonomiskt.
Förstudie Fårösund
Kommentar:
Beställning lades under våren. Fördröjd med anledning av bristande resurser hos TKF. Under senhösten har ett första
styrgruppsmöte hållits och förstudiearbetet är nu påbörjat. Beräknas klart under våren 2022
Översyn och åtgärder specialkostprocess
Kommentar:
Arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta och avslutas under 2022
Handbok Menyprocess
Kommentar:
Aktiviteten har varit vilande då fokus har varit på att implementera ett nytt verksamhetssystem. Återupptas framåt när
förutsättningarna är på plats.
Säkra samband mellan avdelningens avgörande delprocesser; menyprocess
och anskaffningsprocess
Kommentar:
Aktiviteten har inte genomförts som en aktivitet men sambandet mellan avdelningens processer har istället stärkts
under året då vi processägare har haft möjligheten att jobba ihop oss mer. Arbetet ses framåt som ett löpande
ordinarie arbete.
Inventera andel tillagning i mottagningskök
Kommentar:
Arbetet har försenats med anledning av fokus på implementering av nytt verksamhetssystem. Aktiviteten har dock
gått framåt med 2framtagen mätmall ,grund för kartläggningen, och aktiviteten flyttas över till 2022.
Upphandling måltidstransporter
Säkra rutin kontant och kupongbetalning
Kommentar:
Införandet av Swish-lösningar har haft problem med Nordea och uppkopplingen av QR koder varför aktiviteten
försenats.
Utveckla mat på lov
Kommentar:
Arbete med att utveckla mat på lov för att sänka kostnader och minska svinn har tillsammans med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen pågått under våren. Planen var genomföra förändringarna under v 29-31 men arbetet
avstannade med anledning av pandemin som innebar försvårade förutsättningar att genomföra förändringen. Möten
med rektorer är inplanerade till februari för att gå igenom förändrat upplägg och med ambitionen att genomföra
förändringar under sommaren 2022.
Implementera nytt verksamhetssystem
Kommentar:
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Implementeringen av verksamhetssystemet pågick från januari 2021 och slutfördes enligt tidplan den 1/10 då
systemet gick i drift (skarpt). Leveransgodkännande fastställdes den 28/10.
Internt avdelningsövergripande utvecklingsarbete för att minska svinn
Kommentar:
Aktiviteten har fått stå tillbaka med anledning av det mycket omfattande arbetet med att implementera nytt
verksamhetssystem. Riktlinje framtagen men ska implementeras. Stegvis internt arbete ska påbörjas 2022, med fokus
på serveringssvinn, utifrån livsmedelsverkets nationella mätmetod.
Utveckla digitalt avvikelsesystem för avvikelser från kund
Kommentar:
Aktiviteten har avstannat i avvaktan på flytt från Flexite in det nya systemet för avvikelsehantering. Efter flytt kan
ytterligare utvecklingssteg påbörjas och genomföras.
Utveckla digitalt avvikelsesystem internt
Kommentar:
Aktiviteten har avstannat i avvaktan på flytt från Flexite in det nya systemet för avvikelsehantering. Efter flytt kan
ytterligare utvecklingssteg påbörjas och genomföras.
Ta fram stöddokument för dokument- och informationshantering
Kommentar:
Aktiviteten har avstannat med anledning av pensionsavgång och behov av att prioritera andra utvecklingspområden.
Korpens avveckling och framtid
Kommentar:
Avvecklingan av Café Korpen är genomförd och har löpt på väl. Socialförvaltningen, Daglig verksamhets, har tagit över
driften.

Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
På arbetsplatsträffar i förvaltningen arbeta igenom och identifiera åtgärder för
förflyttning i de fyra områdena (samverkan över gränser, från försiktighet till
tillit, lärande och utveckling, stolthet och helhetsförståelse) formulerade för
utvecklad organisationskultur.
Kommentar:
Arbetet har påbörjats på avdelningen, både i arbetsgrupperna och på ledningsnivå där delaktighet har identifierats
som en viktig bit i flera processer och en grund i att utveckla organisationskulturen. Ett utvecklat arbetssätt i
planeringsarbetet för 2022 har tillämpats . Prioriteringar till följd av pandemin har gjort att aktiviteten inte kunnat
slutföras utan kommer att fortsätta under 2022 med ett fortsatt arbete i verksamheterna.
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14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Översyn och anpassning av kompetensförsörjningsplanen
Kommentar:
Arbetet kring kompetensförsörjningsplaner har primärt mynnat ut i en insats för att säkerställa tillgången till vikarier.
Löpande/ordinarie arbete
Bemanningsplanering
Kommentar:
Arbetet har löpt på och kan ses som ordinarier utvecklingsarbete men som kräver extra fokus även in i 2022.
Verksamhetsanpassningar för heltid som norm
Kommentar:
Arbetet är löpande och en stor utmaning då det är svårt att få till kombinationstjänster och nyttjande av resurser fullt
ut.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet
är i fokus
Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder som
minimerar konflikter som påverkar arbetet negativt.
Kommentar:
Årligt arbete
Projekt Alléskolan
Kommentar:
Projektet . ägs av UAF, löper på.
Ombyggnation Södervärn
Kommentar:
Ombyggnationen beräknas vara klar i mars 2022
Ombyggnation Terra Nova
Kommentar:
Försenad. Ombyggnation planeras tillsammans med TKF att ske under 2022.
Ombyggnation Högbyskolan
Kommentar:
Arbetet har löpt på väl men anbud över budget resulterade i beslut om att avbryta. Projektgrupp och styrgrupp
arbetar vidare.
Ombyggnation Norrbacka diskrum
Upprustning Strandgärdets kök
Kommentar:
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TIll största del genomfört men delar kvar.
Byggprocess Dalhem
Kommentar:
Försenad byggprocess. Ritningar klara.
Byggprocess S:t Hans

9.2 Verksamhetsmått/nyckeltal
Nyckeltal/verksamhetsmått 2021
måltid

2020

2019

2018

2017

Antal beställda portioner
inom förskola

434 997

426 600

427 186

434 386

440 835

Antal beställda portioner
inom grundskola

1001 043

989 324

990 976

973 097

966 773

Antal beställda portioner
inom
gymnasie/vuxenutbildning

276 965

278 926

258 141

249 214

218 038

Antal beställda portioner
inom hälso- och sjukvård

81 500

83 979

88 433

77 976

80 988

Antal beställda portioner
inom äldreomsorg

291 940

297 192

286 397

285 393

301 007

Antal beställda portioner
23 660
inom äldreomsorg, ordinärt
boende

20 323

23 258

26 590

28 717

Andel ekologiska livsmedel, 24
% (värdet i kronor)

27

29

28

27

Andel svenskt kött, %
(värde i kronor)

92

91

93

90

84

Andel
15
närproducerade/gotländska
livsmedel, % (värde
kronor)

17

15

16

16

Andel vegetariska måltider, 28
% (räknat på grundmeny)

28

20

20

20

Andel svensk kyckling, %
(värde i kronor)

100

99

96

89

89

Koldioxidekvivalent

2,50

2,27

2,29

2,34

-

Menyn har med anledning av pandemin legat oförändrad och den ska således inte ha
påverkat utfallet i någon större utsträckning. Att andel svenskt kött och andel svensk
kyckling har ökat något beror med största sannolikhet på ökad avtalstrohet. Anledning till
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tillbakagången av andel ekologiskt och närproducerat beror på varierande tillgång och
troligen även en större efterfrågan på närproducerat från andra privata verksamheter. En
succesiv övergång till mer färdigskalat och strimlat för att förbättra arbetsmiljön kan även
vara påverkande faktorer då dessa produkter inte finns att tillgå som gotländska.
Anledningen till den försämrade koldioxidekvivalenten är svår att bedöma men kan vara en
effekt på ersättningsvaror.
Gällande volymerna kan ökningen på UAF skulle möjligtvis kunna förklaras med en ökad
befolkningsmängd på ön samt större barnkullar. Volymminskningen på HSF är troligen
kopplad till pandemin men även nedläggning av Korpens café och restaurang.
Volymminskningen på SOF är med anledning av att avdelningarna på Hemse Vårdcentrum
gick över i privat regi från och med den första oktober.
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1 Sammanfattning
Det pågår flera stora utvecklingsarbeten just nu där många av avdelningens medarbetare är
involverade. Regionfullmäktige och regionstyrelse har beslutat om ett treårigt program för
sänkta inköpskostnader, ny investeringsprocess, översyn av regionens styrmodell samt att
inrätta en visselblåsarfunktion. Utöver detta har två regionövergripande styrdokument
omarbetats och beslutats, nya riktlinjer för intern kontroll samt riktlinjer för redovisning
och budgetering av markexploateringar. Arbete har under året pågått för att ta fram
riktlinjer för ekonomistyrning, upphandlingspolicy samt riktlinjer för direktupphandling.
Planering pågår för att ta ett helhetsgrepp på digitalisering, både avseende inköp och
ekonomiadministration. Det finns stora utvecklingsmöjligheter som både kan innebära
effektivisering och kvalitetshöjning.
Verksamheten har under året påverkats av pandemin genom att de flesta medarbetare har
arbetat hemma. De synliga effekterna är fler möten och låg sjukfrånvaro. De långsiktiga
effekterna på arbetsmiljö, lärande och verksamhetsutveckling är områden att bevaka
framåt.
Måluppfyllelsen bedöms generellt som god och de flesta planerade aktiviteter har
genomförts.
Rekryteringsbehovet av upphandlare är fortsatt stort och bristen på upphandlare har stor
påverkan på verksamheten.
Avdelningen har ett ekonomiskt överskott på 1,4 miljoner kronor. Kickback från regionens
inkassoavtal är högre än budgeterat och personalkostnaderna är lägre än budget.
Anledningen är främst svårighet att rekrytera samt att ersättare inte är på plats när någon
slutar. Nettokostnadsutvecklingen är 5 procent. Det är en hög nettokostnadsutveckling och
beror framförallt på engångskostnader som retroaktiv avgift för regionens
musikanvändning samt inköp av utrustning men även extra satsning på löner och
engångsinköp av inventarier och material.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Arbetet med att se över Region Gotlands styrmodell har pågått under hela året. Arbetet
inkluderar både förtroendevalda och tjänstepersoner. Arbetsgruppen består av medarbetare
från tre olika avdelningar inom förvaltningen. Syftet med översynen är att tydliggöra
kopplingen till den regionala utvecklingsstrategin och att ha en styrmodell som bygger på
principerna för tillitsbaserad styrning och ledning. Ett nytt förslag på beståndsdelar i en ny
modell har presenterats för regionstyrelsen i januari 2022.
Ett omfattande utvecklingsarbete pågår inom "Program sänkta inköpskostnader".
Utvecklingsarbetet planeras pågå under tre år, 2021-2023. I programmet ingår 3 områden,
samordnade linjeuppdrag, digitaliserat inköp samt plan och genomförande per förvaltning.
2021 har flera aktiviteter planerats och påbörjats, bland annat etablering av ett strategiskt
upphandlingsråd, arbete med årscykel och anskaffningscykel, inrättande av
upphandlingssupport för interna och externa frågor. Målen för arbetet inom ramen för
programmet är helhetsorientering och hållbarhet, långsiktighet, lätt att handla rätt samt
kvalitet, effektivitet och regelmässighet. Ordet hållbarhet har under året lagts till de
strategiska inköpsmålen. Genomförandet förväntas ge sänkta inköpskostnader, ökad
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avtalstrohet och ökad enhetlighet vid inköp. En särskild uppföljning av utvecklingsarbetet
har genomförts och rapporterats till regionstyrelsen.
För att bland annat öka förutsättningarna för företagen på Gotland att lägga anbud och
delta i upphandlingar har "upphandlingsforum näringsliv Gotland" startat. Syftet är att
skapa dialog och förståelse för upphandlingsarbetet mellan näringsliv och Region Gotland.
Målsättningar är att samarbeta, informera och dela kunskaper mellan parterna om
upphandlingsarbetet. Upphandlingsstödsenheten har utarbetat 17 aktiviteter som kan
genomföras för att förbättra affärsmöjligheterna parterna emellan. I detta ingår arbete för
att stödja det lokala näringslivet i den utsträckning som är möjlig i förhållande till
upphandlingslagstiftningen.
En visselblåsarfunktion ska inrättas inom Region Gotland senast från och med 17 juli
2022. Funktionen föreslås tillsvidare organiseras inom regionstyrelseförvaltningen och
avdelning ekonomi. För att undvika jävsförhållanden, säkerställa oberoende och integritet
samt undvika misstro mot funktionen avses att i så stor omfattning som möjligt upphandla
verksamheten. Om en rapport om ett missförhållande inkommer från den upphandlade
leverantören kommer det sedan att finnas en funktion som tar emot det bearbetade tipset
och vidtar lämpliga åtgärder. Innan verksamheten kan starta behövs därför även interna
riktlinjer och rutiner samt att ansvar och mandat är tydliggjorda.
Flera revisionsgranskningar har genomförts inom områden som ligger inom
avdelningens ansvarsområden. KPMG har granskat upphandling och inköp,
investeringsprocessen, intern kontroll samt finansiell planering.
Ett arbete för att revidera regionens riktlinjer för intern kontroll har genomförts. En
arbetsgrupp med representanter från flera förvaltningar har arbetat för att ta fram ett nytt
förslag till riktlinjer. De nya riktlinjerna ska beslutas av regionfullmäktige i februari 2022. I
KPMG:s revisionsgranskning är den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsens
och nämndernas arbete inte är tillräckligt. Det varierar mellan nämnderna hur planerna och
rapporterna är utformade och på vilket sätt nämnderna involveras i arbetet. Revisorerna
rekommenderar att regionstyrelsen ska ta fram ett gemensamt årshjul, gemensamma mallar
för planering och uppföljning av intern kontroll samt anvisningar för genomförande av
risk- och väsentlighetsanalys. De rekommenderar även samtliga nämnder att kontinuerligt
se till att utbilda tjänstepersoner och nämndledamöter samt att i större utsträckning
involvera ledamöterna i risk- och väsentlighetsanalys samt prioritering av kontrollpunkterna
i internkontrollplanen. Region Gotlands nya riktlinjer för intern kontroll har anpassats till
revisorernas rekommendationer.
En utmaning av Region Gotlands inköp och upphandling inom IT området har inkommit
och utretts. Regionstyrelsen beslutade i juni att inte gå vidare med utmaningen.
Flera stora projekt pågår i förvaltningen. Medarbetare från avdelningen deltar i projekt
Strategisk hållbar bemanning samt införande av e-arkiv. Förberedelser har pågått under
hösten för att i början av 2022 påbörja implementeringen av ett nytt e-handels och
fakturasystem, Proceedo.
Digitalisering och automatisering av olika rutiner har påbörjats, exempelvis
behörighetsblanketter och hanterande av nämndernas attestförteckningar. En ny
integration mellan hälso- och sjukvårdens nya labsystem och ekonomisystemet har
inneburit 2 500 färre manuella kundfakturor per år.
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Från och med 1 september finns ett nytt avtal för distribution av kundfakturor vilket
omfattar både pappersfakturor och elektronisk fakturor till e-brevlådor samt sve/peppolfakturor. Det nya avtalet innebär också att de kunder som får sin faktura i Kivra
kan använda sig av betalningsfunktionen där.
3 Förväntad utveckling
Översynen av regionens styrmodell kommer att leda till ytterligare utvecklingsarbete runt
de processer som ingår i styrningen av Region Gotland. Det är ett regionövergripande
arbete som kommer att påverka samtliga förvaltningar och nämnder och pågår en tid
framöver. Regionfullmäktige förväntas ta beslut om ny styrmodell i juni 2022.
Regionstyrelsen har i början av året beslutat att ställa sig bakom inriktningen och de
beståndsdelar som ingår i den nya styrmodellen. Syftet med en styrmodell är att säkra att
den politiska visionen och de politiska prioriteringarna på kort och lång sikt får genomslag i
organisationen. En tydlig styrmodell bidrar också till att skattemedel används på ett
ändamålsenligt sätt och att god ekonomisk hushållning säkras. En styrmodell är därmed en
viktig del i ledningssystemet som beskriver hur verksamheten leds och styrs, det vill säga
hur det går till att besluta och genomföra det som ska utföras. Den nya styrmodellen
kommer att utgå från den regionala utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 2040 och omfatta
hela Region Gotlands uppdrag och hela koncernen. I modellen ska kopplingen mellan
befintliga planer, program och andra styrdokument tydliggöras och modellen ska bidra till
helhetssyn och bygga på tillit och tydlighet i styrningen.
Utveckling av inköp och upphandling pågår inom program sänkta inköpskostnader 2021 2023. I detta ingår att säkerställa att de områden som är identifierade i programmet leder till
sänkta inköpskostnader ökad avtalstrohet och ökad enhetlighet vid inköp. Utvecklingen av
inköpsarbetet kommer att innebära förändrade arbetssätt för upphandlingsstödsenheten
men även för andra verksamheter och funktioner inom regionen som arbetar med inköp
och upphandling.
Den utveckling som påbörjats inom ekonomiområdet med ett mer standardiserat arbetssätt
i de stora processerna och med mer framåtsyftande analyser behöver fortsätta. Det finns
stor utvecklingspotential i regionens samlade budget och uppföljningsprocess.
Förändringsarbetet kommer att kunna förstärkas då förvaltningens resurser för att arbeta
med verksamhetsutveckling för chefers förutsättningar har förstärkts. Framåt kommer det
att bidra till utveckling som med stor sannolikhet kommer att förändra arbetssättet för hela
avdelningen.
Verksamhetutvecklingsbehovet är stort vad gäller förbättringar, standardisering och
manuell hantering med stöd av automatisering och digitalisering. Planering pågår för att ta
ett helhetsgrepp för att få en samlad effekt av en ökad digitalisering av
ekonomiadministration.
Det finns idag flera olika systemstöd för inköp, bl a för e-handel, inköp, lagerhållning,
upphandlingar och uppföljning av livsmedel, genomförande av övriga upphandlingar samt
en avtalsdatabas. Flera av dessa system är inte helt moderna och arbetet kan effektiviseras.
Vidare finns mer manuell hantering av planering och uppföljning av upphandlingsarbetet.
Dessa system ses över för att säkerställa en sammantaget modern och effektiv
systemlösning för inköpsarbetet på Region Gotland. Inom ramen för digitaliserat inköp,
som är en del av program sänkta inköpskostnader, kommer det bland annat tas ett
helhetsgrepp på dessa systemlösningar. Under 2022 kommer ett nytt system för e-handel
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och fakturahantering att implementeras. Detta system ska ersätta dagens system Inköp och
Faktura. Det nya systemet Visma Proceedo är ett modernare och mer användarvänligt ehandelssystem som kommer att innebära fler positiva effekter för våra verksamheter. I
första hand ersätter Proceedo dagens system men framåt finns stora möjligheter att
utveckla både e-handel och än mer effektivisera fakturahanteringen.
Det finns ett behov inom avdelningen att utveckla och öka utbildningsinsatserna för
regionens chefer. Kontinuerliga och återkommande utbildningsinsatser efterfrågas
exempelvis runt beslutsstödet. Digitala utbildningar skulle kunna vara en möjlighet som
löser behovet utan markant ökad arbetsinsats. Löpande utbildning sker idag för regionens
gransknings och beslutsattestanter, nya chefer samt behöriga beställare. Utöver löpande
utbildning ansvarar avdelningen för utbildning av regionens chefer inom upphandling,
ekonomi och styrning i samband med den regiongemensamma chefskolan.
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Bedömning
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Med anledning av pandemin har angelägenheten och vikten av att arbeta strukturerat med
att hantera risker och göra planer ökat. Alla enheter inom avdelningen upprättade under
föregående år beredskapsplaner och gjorde riskanalyser. Dessa planer har uppdaterats
löpande men det finns fortfarande mer att göra. Erfarenheter kring hur upphandling med
fördel kan involveras i övergripande beredskapsarbete kommer att kunna användas framåt.
Målet bedöms som i hög grad uppfyllt då avdelningen klarat pandemins påfrestningar.
Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
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Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland
Bedömning
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Upphandlingsstödsenheten arbetar på olika sätt för att öka förutsättningar för företagen på
Gotland att lägga anbud och delta i upphandlingar. 2021 har ett utkast till intressentanalys
tagits fram. Det är tydligt att upphandlingsstödsenheten med sitt uppdrag har en stor
mängd intressenter, såväl externa som interna.
Under året har upphandlingsforum näringsliv Gotland etablerats. Syftet är att skapa dialog
och förståelse för upphandlingsarbetet mellan näringsliv och Region Gotland.
Målsättningar är att samarbeta, informera och dela kunskaper mellan parterna om
upphandlingsarbetet. 17 aktiviteter har utarbetats som syftar till att förbättra
affärsmöjligheterna parterna emellan. I detta ingår arbete för att stödja det lokala
näringslivet i den utsträckning som är möjlig i förhållande till upphandlingslagstiftningen.
Löpande förs dialog med företrädare för Svenskt näringsliv i syfte att kvalitetssäkra och
fortsätta utvecklingsarbetet.
Upphandlingsforum ASF (arbetsintegrerade sociala företag) Gotland har etablerats 2021.
Syftet är att ge ASF och Region Gotland goda förutsättningar att göra affärer med
varandra. Målsättningar är att samarbeta, informera och dela kunskaper mellan parterna om
upphandlingsarbetet. Vi har fört dialog kring områden som vi med fördel kan samverka
kring. Vidare har vi diskuterat Region Gotlands policy för sociala företag. Arbetet kommer
att fortsätta 2022.
Bedömningen av måluppfyllelsen grundar sig på att det planerade arbetet är genomfört.
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Bedömning
Ej utvärderad

Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
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09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen
på ekosystemen
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
I utvecklingen av inköpsarbetet inom Region Gotland har vi liksom i många av övriga
Sveriges inköpsorganisationer alltmer kommit att identifiera hållbarhet som ett
paraplybegrepp för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Då hållbarhet är mycket
viktigt i fortsatt inköpsarbete har vi lagt till begreppet hållbarhet till de strategiska
inköpsmålen.
En övergripande utredning har gjorts för att ge förutsättningar för att vidareutveckla
miljöarbetet i samband med upphandlingar. Målet är att uppnå goda hållbara affärer genom
att stärka kravställning klimatkrav vid upphandlingar. Utredningen visar på behov av att
tydliggöra processer och ansvarsfördelning i kravställande av miljökrav vid upphandlingar.
Vidare vilka roller som deltar i olika forum för ekologisk hållbarhet, nationellt och regionalt
för att säkerställa att Region Gotland är väl representerade i dessa sammanhang. Vidare
finns behov sammanställa vilka data som ska rapporteras till olika instanser avseende
miljökravställning. Utredningen ska färdigställas 2022, dialog ska föras med berörda parter
inom Region Gotland för att säkerställa processer för miljökravställning samt en tydlig
ansvarsfördelning etc. I detta ingår också att etablera god mätbarhet av miljökravställning
samt avtalsuppföljning ur ekologiskt perspektiv.
Bedömningen av måluppfyllelsen grundar sig på att den beslutade aktiviteten är påbörjad
men inte slutförd.
5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
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På avdelningen finns en etablerad support för fakturafrågor. Supporten riktar sig till
medarbetare inom regionen. Planen är att utveckla den supporten för fler typer av
ekonomifrågor.
I mars 2021 påbörjades arbetet med att etablera även en upphandlingssupport. Detta görs
för ökad tillgänglighet och inköpsstöd till inköpande verksamheter och externa parter.
Genom att inrätta en tydlig supportfunktion kan tid frigöras för att arbeta med
upphandling, strategiskt inköp, avtalskontroll och ledning. När supportorganisation
tillsammans med uppdaterade intranät- och websidor för inköp är på plats kommer
tillgängligheten och effektiviteten i arbetet att ökas. Arbetet med etablering kommer att
fortsätta 2022.
Utveckling av intranät och externwebb samt tillhörande dokumentation för ökat
inköpsstöd till verksamhet och omvärld pågår. Analys av nuvarande intranätsida inköp
samt inköpssidan på gotland.se har gjorts hösten 2021. Arbetet kommer att fortgå 2022 för
att utifrån tillgänglig tid kunna presentera 3 helt nya sidor som ska vara till stöd för alla
intressenter som söker information såväl som underlätta för upphandlingsstödsenheten och
alla på Region Gotland som är involverade i att besvara frågor.
Avdelningen har idag inte nyckeltal eller andra undersökningar som mäter tillgängligheten.
Det är därför svårt att säkert uttala sig om de som nyttjar våra tjänster upplever att det är
lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet. En egen bedömning är att inkomna
frågor hanteras så fort som möjligt.
Målet bedöms som delvis uppfyllt då aktiviteter pågår för att tillgängligheten ska öka men
eftersom ingen mätning finns är det svårt att säga att målet är i hög grad uppfyllt.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Bedömning
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Tack vara implementeringen av beslutsstödet har flera processer inom avdelningen kunnat
effektiviseras och det verksamhetsnära stödet kan bedrivas mer kvalificerat med ökat fokus
på analys istället för att ta fram siffror. Det finns fortfarande en del att utveckla vad gäller
arbetssätt. Det finns flera utmaningar i att gå från förvaltningsspecifika processer till
regiongemensamma processer för exempelvis budgetarbete. Tidigare har respektive
förvaltning arbetat på olika sätt. Genom att styra processen och arbeta gemensamt kan
effektiviteten i hela processen höjas.
Ett treårigt program för sänkta inköpskostnader har tagits fram och beslutats av
regionfullmäktige. Programmet består av 3 delar; samordnade uppdrag, förvaltningarnas
åtgärder och projekt digitaliserat inköp. Programmet är ett resultat av projekt sänkta
inköpskostnader. Programmet innehåller genomförande av ett antal utvecklingsaktiviteter
för att säkerställa de strategiska målen/visionen helhetsorientering, långsiktighet, lätt att
handla rätt samt kvalitet, effektivitet och regelmässighet. Genomförandet av programmet
ska ge sänkta inköpskostnader, ökad avtalstrohet och ökad enhetlighet vid inköp på Region
Gotland. Utvecklingsarbetet är omfattande.
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Måluppfyllelsen grundar sig på den utveckling av nya arbetssätt som sker både inom
upphandlings- och ekonomiprocesserna. Fortsatt digitalisering kan framöver bidra till att
öka effektiviteten ännu mer.
Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
På avdelningen har diskussion och genomgång av samtliga områden som identifierats för
att en utvecklad organisationskultur gjorts. Samtliga enheter har gått igenom materialet på
en APT. Inom avdelningen finns det utvecklingsmöjligheter inom samtliga områden.
Måluppfyllelsen grundar sig på att aktiviteterna påbörjats.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Fortsatt mycket svårt att rekrytera upphandlare. Medel har tillskjutits för att öka lönerna
vilket kan ge positiva effekter från 2022. Vidare ser vi över att ta in praktikanter, samarbeta
och marknadsföra oss för utbildningar inom inköp/upphandling/ekonomi/juridik på
universitet och hos andra utbildningsanordnare.
Översyn av organisation för upphandlingsstödsenheten för att över tid säkerställa en
optimal organisation givet enhetens uppdrag pågår löpande. Så även resurssäkring såväl
som kompetensförsörjning. 2021 har ytterligare steg mot en ändamålsenlig organisation av
inköpsarbetet på upphandlingsstödsenheten genomförts. En inköpsstrateg och en
upphandlare har rekryterats och påbörjat sina tjänster 1 februari, 2021. Detta för att dels
säkerställa resurs till att driva Region Gotlands strategiska inköpsarbete dels säkerställa
resurs för att genomföra upphandlingar. För att kunna etablera upphandlingssupport enligt
plan rekryterades också en upphandlingssupport som påbörjade sin tjänst 19 april, 2021.
Försök till rekrytering av ytterligare upphandlare har gjorts vid 2 tillfällen under 2021. Detta
har resulterat i 1 rekrytering som påbörjar sin tjänst januari 2022. Två upphandlartjänster är
fortsatt vakanta.
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Bedömningen av måluppfyllelsen grundar sig på att aktiviteter pågår men
kompetensförsörjningen är en stor utmaning som blir mer och mer påtaglig även för andra
yrkesgrupper.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Bedömning
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Sjuktalet på avdelningen är mycket lågt. En trolig orsak är att i princip alla medarbetare har
möjlighet att arbeta hemma.
Arbete pågår för att vara proaktiv och förebygga konflikter. Distansarbetet har påverkat
arbetsmiljön, det är dock för tidigt att säga vilka konsekvenser det fått. En del upplever
distansarbetet som positivt och en del negativt. Den fysiska arbetsmiljön vid hemarbete är
det som chef svårt att ha full överblick över. Medarbetarenkätens resultat visar på en klar
minskning av konflikter men arbetet måste pågå kontinuerligt även framgent.
Måluppfyllelsen grundar sig på att aktiviteter pågår samt att sjukfrånvaron är mycket låg.
6 Kvalitetsberättelse
Avdelningen arbetar på ett i huvudsak systematiskt sätt med att säkerställa effektiva
processer i de uppdrag vi har. Efter genomförande utvärderar vi arbetet och drar lärdomar
av det som gick bra och mindre bra. Utvärdering sker i olika forum beroende på vilken
process som avses.
Utvärderingen av 2020 års budgetprocess visade att processen inom regionen behöver enas
än mer. Genom att använda oss av ett gemensamt systemstöd för budgetarbetet har det
blivit tydligt att det finns stora olikheter inom de olika förvaltningarna. Vissa olikheter kan
hanteras men för att effektivt använda ett gemensamt systemstöd behöver det finnas ett
gemensamt förhållningssätt. Vissa förändringar gjordes till 2021 års budgetarbete men det
finns fortfarande väsentliga delar som behöver utvecklas. Årets arbete har inneburit behov
av mycket extra chefsstöd och administration. Framförallt avseende personalbudgeten.
Medarbetare inom ekonomistöd har lagt ner väldigt mycket tid på budgetarbetet under den
här hösten vilket inte inträffat i den här omfattningen tidigare. Det finns fortfarande
systemförbättringar att göra, både i själva administrationshanteringen och i hanteringen av
systemets funktionalitet. Framförallt måste hanteringen av systemet förenklas för både
chefer och controllers för att budgetarbetet ska kunna genomföras med rimlig resursåtgång
inom organisationen. Arbete pågår för att identifiera vilka moment som medfört denna
extra arbetsbelastning.
Vi utvärderar systematiskt resultatet av externa enkäter. En åtgärd som vidtagits med
anledning av resultaten på Svenskt Näringslivs årliga enkät om företagsklimat är att inrätta
upphandlingsforum näringsliv Gotland. Vidare att tillsammans med upphandlingsforum
utarbeta aktiviteter för att förbättra näringslivsklimatet.
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Arbete med processkartläggning av inköpsprocesserna pågår. I detta ingår att utveckla en
övergripande inköpsprocess för Region Gotland samt att kartlägga viktiga och
återkommande processer i olika delar av inköpsprocessen. Detta för att skapa en tydlig
helhetsbild och säkerställa god ordning i alla delar av inköpsarbetet.
6.1 Inkomna synpunkter

Avdelningen har inte fått några synpunkter via "Säg vad du tycker" under 2021. Synpunkter
på avdelningens verksamhet kommer till oss via muntliga kommentarer, mail eller via
externa enkäter. Dessa synpunkter ingår som en del av löpande verksamhetsutveckling.
7 Väsentliga personalförhållanden
Avdelningens resultat på medarbetarenkäten har förbättrats inom alla områden, vilket är
väldigt glädjande och ger en bra grund för att arbeta vidare med arbetsmiljöfrågor och
verksamhetsutveckling.
Inom avdelningen arbetar samtliga enheter förutom vissa funktioner på ekonomiservice på
distans. Stödet som ges till regionens chefer sker i stort sett helt digitalt vilket har fungerat
väl. Arbetssättet sparar mycket tid både för medarbetare och för chefer då bland annat
fysisk förflyttning mellan möten uteblir. En positiv effekt är att tillgängligheten troligen
ökat. Däremot har antalet möten också ökat vilket är ett observandum ur ett
arbetsmiljöperspektiv.
Konvertering av ekonomtjänster till controllertjänst har fortsatt under våren och är nu
klart. Arbetet med förändrat arbetssätt och kompetensutveckling fortsätter.
Inom avdelningen har det skett en hel del personella förändringar under året. På
ekonomistöd kommer enhetschefen vara tjänstledig för att arbeta som projektledare.
Rekryteringen av vikarie resulterade i att en av våra koncerncontrollers blir tf enhetschef.
Rekrytering av vikarierande koncerncontroller pågår. En ny ekonomistrateg har rekryterats
och tillträdde sin tjänst i april 2021. På ekonomistöd har tre medarbetare med
tillsvidaretjänst sagt upp sig för fortsatt karriär hos annan arbetsgivare. Rekrytering av
ersättare är genomförd. På ekonomiservice har två medarbetare gått i pension. En av
tjänsterna har ersatts med en tillsvidareanställning. Den andra tjänsten har på grund av
besparing, ersatts av en extratjänst. Extratjänst kan pågå i max två år men beviljas för ett år
i taget.
Systemförvaltaren för systemet inköp och faktura har på egen begäran avslutat sin tjänst juli
2021. Försök till rekrytering av ersättare gjordes maj - juni. Rekryteringen avbröts och ny
annonsering gjordes i november med lyckat resultat. Ny systemförvaltare börjar i mars
2022. Arbetsuppgifterna har tillfälligt fördelats om mellan enheterna inom avdelningen
vilket skapat viss stress.
Det är fortsatt mycket svårt att rekrytera upphandlare. Extra satsning för att öka lönerna
kommer att göras 2022 vilket vi ser kan ge positiva effekter. Vidare ser vi över att ta in
praktikanter, samarbeta och marknadsföra oss för utbildningar inom
inköp/upphandling/ekonomi/juridik på universitet och andra utbildningsanordnare. Vi har
också påbörjat ett arbete där vi använder upphandlare till att enbart upphandla och
försöker ta bort allt annat som de sedan tidigare har gjort. Dessa arbetsuppgifter kräver inte
upphandlingskunskaper och kan därmed göras av andra kompetenser. Vi har även påbörjat
arbeten med att öka ramavtalsanvändningen från Adda inköpscentral och andra nationella
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inköpscentraler samt se över om vi kan öka nyttjandet av Region Stockholms upphandlare
genom att samordna fler upphandlingar än tidigare med Region Stockholm.
7.1 Lönebildning

I årets löneöversyn tilldelades avdelningen extra medel för att rätta till lönenivån för
controllers, ekonomer och ekonomiassistenter. Det har inneburit att lönen på ett bättre sätt
återspeglar lönenivån på marknaden och genomsnittet i riket vilket vi tror kommer att
underlätta både att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Dock har det gått lite
för kort tid för att se vilka effekter det egentligen har.
7.2 Personalvolym

Antal anställda är oförändrat jämfört med föregående år. I budgeten för 2021 tillfördes
medel för 2 nya upphandlartjänster samtidigt som vi minskade med 1
ekonomiassistentjänst till följd av besparing. Just nu pågår rekrytering av 3 upphandlare.
Antal anställda Förändring mot
Dec 2021
Dec 2020

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Dec 2020
Dec 2021

Alla anställningsformer

44

0

44

0

Tillsvidare

44

1

44

1

Tidsbegränsad

-1

-1

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Dec 2021 Jan - Dec 2020
90006 Ekonomiavdelning

Förändring

39

38

1

4

4

0

9000620 Ekonomistöd

13

13

0

9000630 Ekonomiservice

14

14

0

8

7

1

9000610 Ekonomi gemensamt

9000640 Upphandlingsstöd

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.
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7.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är mycket låg. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat
markant trots att sjukfrånvaron 2020 också var låg. Bidragande orsak är med största
sannolikhet att de flesta medarbetare har arbetat på distans under hela perioden.
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Dec 2021
Dec 2020

Förändring %
enheter

Alla

0.70%

1.98%

-1.28%

Kvinna

1.01%

2.60%

-1.59%

Man

0.05%

0.63%

-0.58%

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.

Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat

Avdelningen har en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr främst till följd av att
personalkostnaderna sammantaget är lägre än budget samt att intäkterna avseende kickback
från regionens inkassoavtal är högre än budgeterat. Till viss del har lönekostnader ersatts av
konsultkostnader men inte fullt ut. Personalkostnaderna är lägre än budget till följd av
personalrörlighet där ersättare inte kan rekryteras direkt när någon slutar samt att det under
hela året varit svårt att rekrytera upphandlare.
Avvikelsen på raden intern resursfördelning beror på att extra lönesatsningen på ekonomer,
controllers och ekonomiassistenter och att de extra pengar som tilldelats avdelningen för
att arbeta med effektiviseringsprogrammets delar inom inköp och bemanning bokförts
bokförts som ett intern bidrag. Extra lönesatsningen är sammanlagt 630 tkr och extra
resurser för att arbeta med effektivisering uppgår till 2 100 tkr. Det finns en motsvarande
kostnad på raden köp av tjänst samt personalkostnader.
Under året har även kostnaden för regionens musikanvändning debiterats (STIM avgift).
Det är en kostnad som inte finns i budget. Tidigare betalade vi ett belopp per invånare men
nu grundar sig beloppet på hur Region Gotlands verksamhet ser ut, exempelvis hur många
skolor, äldreboenden och vårdplatser som finns. Avtalet har retroaktiv verkan vilket
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innebär att vi i perioden betalat avgift för 2017 till 2021. Årsavgiften framåt kommer att
ligga på drygt 250 000 kronor och höjs årligen med KPI.
Kontostruktur

Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2021
2021

Avvikelse Jan Dec 2021

Utfall Jan- Dec
2020

-43 319

-41 932

1 387

-40 007

INTÄKTER

820

3 819

2 999

1 242

Taxor och Avgifter

400

670

270

730

80

102

22

189

340

297

-43

324

2 749

2 749

Statsbidrag
Försäljning vara/tjänst
Intern resursfördelning
Övriga intäkter

0

KOSTNADER

-44 139

-45 750

-1 611

-41 249

Personal

-31 513

-30 262

1 251

-27 671

-3 418

-6 032

-2 614

-5 098

-141

-188

-47

-94

Lokaler

-3 629

-3 711

-82

-3 575

Övriga kostnader

-5 438

-5 558

-120

-4 812

Köp av tjänst
Förbrukn. mtrl

I tabellen visas intäkter och kostnader för året, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även
fjolårets redovisade intäkter och kostnader.

8.2 Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen är 5 %. Det är en hög ökning. Budgeten förändrades mellan
2020 och 2021 med både krav på effektivisering samt utökning av två nya
upphandlartjänster. Tjänsterna har inte varit möjliga att rekrytera men istället har konsulter
använts vilket bidragit till kostnadsökningen.
Intäkterna har totalt ökat med 207 %. Det beror på särskild lönesatsning samt extra
satsning på arbete för sänkta inköpskostnader samt strategisk hållbar bemanning.
Motsvarande kostnadsökning ses på köp av tjänst, dvs konsultkostnader samt
personalkostnader.
Kostnaderna har totalt ökat 11 %. Personalkostnadsutvecklingen är onormalt hög och
beror på konvertering av controllertjänster, särskild lönesatsning för brist och jämställdhet
på både ekonomer och ekonomiassistenter samt en utökning med en tjänst inom ramen för
projektet strategiskt hållbar bemanning. Intäkterna har ökat med motsvarande belopp.
Under hösten 2021 har avdelningen fått ett uppdrag att förbereda för att införa en
visselblåsarfunktion. Den sammanlagda kostnaden 2021 för visselblåsarfunktionen är cirka
175 000 kronor. Det är främst personalkostnader och konsultkostnad för upphandlingen av
funktionen.
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I perioden har även kostnaden för regionens musikanvändning debiterats. Det är en
kostnad som inte fanns förra året. Det nya avtalet har retroaktiv verkan vilket innebär att vi
i perioden betalat avgift för 2017 till 2021 sammanlagt 750 000 kronor.
Kostnader för it-utrustning för hemarbete har ökat samt inköp av möbler. Båda är av
engångskaraktär.
Kontostruktur

Utfall Jan - Dec
2021

Utfall Jan- Dec
2020

Förändring

Förändring %

-41 932

-40 007

-1 924

5%

3 819

1 242

2 577

207%

Taxor och Avgifter

670

730

-60

-8%

Statsbidrag

102

189

-86

-46%

Försäljning vara/tjänst

297

324

-26

-8%

Intern resursfördelning

2 749

Resultat
INTÄKTER

Övriga intäkter

2 749
0

0

KOSTNADER

-45 750

-41 249

-4 501

11%

Personal

-30 262

-27 671

-2 591

9%

-6 032

-5 098

-934

18%

-188

-94

-94

100%

Lokaler

-3 711

-3 575

-136

4%

Övriga kostnader

-5 558

-4 812

-747

16%

Köp av tjänst
Förbrukn. mtrl

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas
förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

8.3 Kostnader och intäkter med anledning av pandemin

Det finns inga extra kostnader eller intäkter på grund av pågående pandemi. Däremot har
pandemin medfört en omprioritering av arbetsuppgifter.
8.4 Investeringar

Investeringen har inte genomförts under året och kommer inte att genomföras framåt.
Projektstruktur

Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Dec

Avvikelse
budget 2021

Investeringsprojekt

-3 000

-3 000.0

28561 Systemstöd Upphandling

-3 000

-3 000.0
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9 Bilagor
9.1 Aktivitetsuppföljning

Följande symboler används under status:

Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Genomföra åtgärder för stärkt krisberedskap och kontinuitetsplanering för
regionen och i förvaltningens samtliga avdelningar´.
Kommentar:
Anpassning och åtgärder har vidtagits under året till följd av pandemin. På upphandlingsstöd har det i samband med
pandemin blivit tydligt hur upphandling med fördel kan involveras i övergripande beredskapsarbete. En utvärdering av
arbetet har gjorts och erfarenheterna ska sammanställas och delges berörda som stöd för vidareutveckling an inköp
framåt.
Sårbarhetsanalys görs kontinuerligt. Metodik och struktur för hantering av rutiner för riskanalys, beredskapsplaner och
sårbarhetsanalys kan utvecklas. Det är tydligt att det finns funktioner inom avdelningen som har en hög sårbarhet.
Åtgärder för att minska sårbarheten har diskuterats men det är svårt att helt eliminera riskerna. Det finns helt enkelt
inte de resurserna.

Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
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kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen
Stärka klimatkraven vid upphandlingar.
Kommentar:
En övergripande utredning har gjorts för att ge förutsättningar att vidareutveckla miljöarbetet i samband med
upphandlingar. Målet är att uppnå goda hållbara affärer genom att stärka kravställning klimatkrav vid upphandlingar.
Utredningen visar på behov av att tydliggöra processer och ansvarsfördelning i kravställande av miljökrav vid
upphandlingar. Vidare vilka roller som deltar i olika forum för ekologisk hållbarhet, nationellt och regionalt för att
säkerställa att Region Gotland är väl representerade i dessa sammanhang. Vidare finns behov sammanställa vilka data
som ska rapporteras till olika instanser avseende miljökravställning. Utredningen ska färdigställas 2022, dialog ska
föras med berörda parter inom Region Gotland för att säkerställa processer för miljökravställning samt en tydlig
ansvarsfördelning etc. I detta ingår också att etablera god mätbarhet av miljökravställning samt avtalsuppföljning ur
ekologiskt perspektiv.

Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Etablera gemensamma supportfunktioner
Kommentar:
På avdelningen finns en etablerad support för fakturafrågor. Supporten riktar sig till medarbetare inom
regionen. Planen är att utveckla ekonomisupporten för fler typer av frågor.
På upphandlingsstöd pågår etablering av utvecklad supportfunktion. Målet är att det dels ska vara lätt för externa
parter att komma i kontakt dels utgöra ett gott inköpsstöd för verksamheterna. Genom att utveckla supportfunktionen
kan tid frigöras för att arbeta med upphandling, strategiskt inköp, avtalskontroll och ledning. När supportorganisation
tillsammans med uppdaterade intranät- och websidor för inköp är på plats kommer tillgängligheten och effektiviteten i
arbetet att ökas. Arbetet med etablering kommer att fortsätta 2022.
Utveckling av intranät och externwebb samt dokumentation för ökat inköpsstöd till verksamhet och omvärld pågår.
Utveckling av intranät och externwebb samt tillhörande dokumentation för ökat inköpsstöd till verksamhet och
omvärld pågår. Analys av nuvarande intranätsida inköp samt inköpssidan på gotland.se har gjorts hösten 2021.
Arbetet kommer att fortgå 2022 för att utifrån tillgänglig tid kunna presentera 3 helt nya sidor som ska vara till stöd
för alla intressenter som söker information såväl som underlätta för upphandlingsstödsenheten och alla på Region
Gotland som är involverade i att besvara frågor.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
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Utveckla regionens samlade ledningssystem omfattande revidering av
styrmodellen utifrån ny RUS, ta fram en övergripande bild av ledningssystemet
samt översyn av styrdokument
Kommentar:
Ekonomiavdelningen ansvarar för att i samverkan med avdelningarna regional utveckling samt kvalitet och kansli
utvärdera och förslå förslag till revidering av Region Gotlands styrmodell. Under första halvåret har omvärldsanalys
samt en utvärdering av nuvarande styrmodell genomförts bland annat via en enkät som besvarats av
förvaltningsledningar och förtroendevalda. Resultatet har analyserats och förslagen till förändring har diskuterats i
regionstyrelsen samt koncernledningen under hösten. Samtliga medarbetare inom Region Gotland har getts möjlighet
att påverka genom att anmäla sig och delta i en workshop. Alla politiska partier med representanter i
regionfullmäktige har fått möjlighet att enskilt diskutera innehållet med arbetsgruppen. Enligt tidsplanen ska en ny
styrmodell beslutas av regionfullmäktige första halvåret 2022.
Samtliga styrdokument som avdelningen ansvarar för har aktualitetsprövats. En större omarbetning har genomförts av
dokumenten riktlinjer för intern kontroll samt riktlinjer för redovisning och budgetering av markexploatering. Under
året har arbete pågått för att skriva ett helt nytt dokument som kommer att få namnet riktlinjer för ekonomistyrning.
Dessa riktlinjer ska ersätta Regler för styrning och uppföljning. Riktlinjer för fakturering, kravhantering och inkasso
kommer att tas upp för beslut i regionfullmäktige 2022. Översyn av upphandlingspolicyn samt riktlinjer för
direktupphandling är påbörjad och kommer att tas upp för beslut under 2022.
Fortsatt vidareutveckling av Region Gotlands inköpsarbete enligt beslut efter
effektiviseringsprojektets slutrapport.
Kommentar:
2021 har program sänkta inköpskostnader planerats och därefter har arbete med utvecklingsaktiviteterna genomförts i
princip enligt plan. Programmet löper under perioden 2021-2023. Programmet består av 3 delar; samordnade
uppdrag, förvaltningarnas åtgärder och projekt digitaliserat inköp. Arbetet har ökats med flera aktiviteter som
prioriterats under året. Avsikten är att allt utvecklingsarbete ska genomföras, implementeras i det ordinarie arbetet
och sedan förvaltas löpande. Utvecklingsarbetet är omfattande och många aktiviteter pågår parallellt.
Genomförandet av programmet ska ge sänkta inköpskostnader, ökad avtalstrohet och ökad enhetlighet vid inköp på
Region Gotland.
Ta fram en utvecklingsplan för beslutsstödsystemet för att säkerställa koppling
till mer verksamhetsnära system.
Kommentar:
Socialförvaltningen har under våren implementerat en modul som stödjer verksamheten inom individ- och
familjeomsorgen (IFO). De är nu intresserade av att gå vidare inom IFO och koppla nyckeltal till verksamhetsdatat.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har visat intresse för skolmodulen men har av resursbrist valt att inte påbörja
det projektet just nu. Budget- och prognosarbetet inom samtliga förvaltningar sköts helt i systemet. Under året har
även instruktionsfilmer tagits fram för flera moment för att underlätta för användarna. Nya delar av systemet som är
intressanta att titta vidare på under nästa år är stöd för intern kontroll, stöd för att visualisera årshjul samt hantering
av nyckeltal.
Styrgruppen för systemet har beslutat att genomföra en enkät riktad till alla användare för att fånga upp
förbättringsmöjligheter utifrån ett användarperspektiv. Utifrån resultatet på enkäten kommer en
objektsförvaltningsplan att beslutas.
Samtliga förvaltningar använder beslutsstödet för rapportering, uppföljning och analys av ekonomi och personal samt
verksamhet. Systemet är först och främst riktat till chefer och medarbetare som stödjer chefer i planering- och
uppföljningsarbetet. Efter varje rapportering genomförs utvärderingar av processerna för att vid behov ändra rutiner,
mallar eller tidplaner. På det sättet säkras en kontinuerlig utveckling av arbetssätt och relevant utveckling av systemet
i de delar av systemet som vi har.
Ta fram objektförvaltningsplaner för samtliga objekt inom
regionstyrelseförvaltningens ansvarsområde.
Kommentar:
Objektsförvaltningsplaner finns för ekonomisystem och beslutsstödsystem.
Det som återstår är att se om alla delar är aktuella och att göra en check mot ny objektsförvaltningsmodell.
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Delta i fortsättningen av strategiskt hållbar bemanning
Kommentar:
Fem medarbetare, motsvarande en controllertjänst, på enhet ekonomistöd arbetar för att utveckla budget- och
uppföljningsarbetet inom ramen för strategisk hållbar bemanning.

Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
På arbetsplatsträffar i förvaltningen arbeta igenom och identifiera åtgärder för
förflyttning i de fyra områdena (samverkan över gränser, från försiktighet till
tillit, lärande och utveckling, stolthet och helhetsförståelse) formulerade för
utvecklad organisationskultur.
Kommentar:
Diskussion och genomgång av samtliga områden på avdelningens ledningsgrupp. Samtliga enheter har gått igenom
materialet och identifierat åtgärder för förflyttning i de fyra områdena. Vi arbetar löpande på såväl apt som i vardagen
för att säkerställa en tillitsbaserad kultur.
Ta fram och etablera gemensam struktur för framtidens chefsstöd.
Kommentar:
I vår avdelning arbetar vi just nu på att etablera en upphandlingssupport och en mer utvecklad ekonomisupport.
Skiftet från ekonom till controller innebär att arbetssätt mot förvaltningar behöver utvecklas för att hitta det mest
optimala sätt att stödja verksamheterna. Vi arbetar även för att utveckla informationen på intranätet. Att underlätta
för chefer att göra inköp är ett prioriterat arbete.
Vi arbetar med att hitta rätt nivå för utbildning i beslutsstödet för att underlätta för chefer. Under året har genomgång
och utbildning för vissa funktioner i förvaltningarnas staber genomförts.
Det finns mer att göra för att erbjuda ett effektivt och modernt chefsstöd. Det är dock viktigt att vi utvecklar och
identifierar basnivån på chefsstödet gemensamt inom regionstyrelseförvaltningen så att det chefsstöd som erbjuds är
enhetligt inom samtliga områden. Arbetet behöver fortsätta 2022.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet
är i fokus
Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder som
minimerar konflikter som påverkar arbetet negativt.
Kommentar:
Åtgärder för att identifiera och arbeta för att förebygga konflikter pågår både i vardagen och strukturerat på APT med
hjälp av filmerna om grogrunder för konflikter. Andra åtgärder är att identifiera situationer där otydligheter leder till
konflikter. Medarbetarenkätens resultat visar på en klar minskning av konflikter men arbetet måste pågå kontinuerligt
även framgent.

Ekonomi
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Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar
att tillhandahålla offentlig service och välfärd.
Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det
betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det
innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner
samt att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och
intäktsminskningar.
Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt
och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

16. Budgeterat resultat uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden
Ta fram en beskrivning över på vilket sätt och med vilken nivå
effektiviseringsprogrammets olika åtgärder kan leda till kostnadssänkningar
inom regionens samtliga förvaltningar.
Kommentar:
Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med koncernledningsgruppen under våren arbetat med att ta fram ett
underlag för beslut till vårens budgetberedning på kostnadssänkningar inom ramen för effektiviseringsprogrammets
områden. Regionfullmäktige tog därefter i juni beslut om nivåsänkning i 2022 års budget på sammanlagt 43 mnkr och
har i november gett nämnderna i uppdrag att till budgetberedningen maj 2022 redovisa konsekvenser av ytterligare
kostnadssänkningar på drygt 100 mnkr åren 2023 och 2024 gällande lokaler, inköp, digitalisering och bemanning.

9.2 Verksamhetsmått/nyckeltal
Nyckeltal/verksamhetsmått
ekonomi

2021

2020

2019

2018

2017

180 000

177 000

185 000

183 000

174 000

90

90

82

73

65

171 588

170 102

163 474

513 719 729

503 149 314

509 492 043

19 229
(11,2%)

19 561 (11,5%)

20 819 (12,7%)

8 472 (4,9%)

8 379 (4,9 %)

8 424 (5,2%)

Antal hanterade fakturor
Andel elektroniska fakturor av
hanterade fakturor, %
Antal kundfakturor
Fakturerat belopp, kr
Antal påminnelser

Antal inkassoärenden

9.3 Internationellt arbete

Övrigt internationellt arbete
Upphandlingsstödsenheten bidrar för Region Gotlands räkning till den nationella
samordningen för Hållbar upphandling. Den nationella samordningen har i uppdrag att
genomföra uppföljningar av leverantörer och leverantörskedjor som förekommer utanför
Sveriges gränser. Resultatet av uppföljningarna delas sedan mellan Sveriges regioner. Under
2021 genomfördes ett antal uppföljningar inom samarbetet. Region Gotland stod som
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beställare för en revision på ett företag med fabriker i ett flertal länder. I revisionen deltog
chefer från produktionsanläggningar i Sydafrika och Mexiko som fick frågor om
arbetsmiljö, levnadslöner, antikorruption och miljöarbete. Leverantören påvisade ett gott
arbete och blev godkänd. Vidare har upphandlingsstödsenheten varit delaktig i annat arbete
inom den nationella samordningen för hållbar upphandling under 2021. Genom arbetet
bidrar Region Gotland till FN:s globala mål i Agenda 2030 och delmål 12.7: Främja
hållbara offentliga upphandlingsmetoder.
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1 Sammanfattning
Kommunikationsavdelningen ansvarar för att stödja regionstyrelsen och regiondirektören
inom området kommunikation. Uppdraget går ut på att leda och styra den övergripande
och långsiktiga utvecklingen av Region Gotlands kommunikativa förmåga.
I avdelningens uppdrag ingår även uppdraget att utveckla regionens kundtjänst som idag är
organiserad i tre olika förvaltningar. I avdelningen ingår även uppdraget att driva och
samordna arbetet med Almedalsveckan.
Under 2021 har beslut fattats om att de myndighetsstödjande verksamheterna;
överförmyndarnämndens kansli, valkansliet samt budget- och skuldverksamheten istället
ska ingå i kvalitet- och kansliavdelningen inom regionstyrelseförvaltningen från och med 1
januari 2022. Verksamheterna som var samlade i enheten för kansligrupperna ingick dock i
kommunikationsavdelningen under hela 2021.
Överförmyndarnämndens kansli följs upp i en separat uppföljning under
överförmyndarnämnden.
Verksamheten som helhet har under året som gick tidvis varit ansträngd, både ekonomi
och personal. Hanteringen av pandemin som tagit stora kommunikationsresurser i anspråk
är i huvudsak orsak till detta.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin har sedan vårvintern 2020 gått i olika faser beroende på smittspridningsläget och
tillgången till vaccinet. Under 2021 har stort fokus legat på vaccinationsarbetet. Både det
interna och externa kommunikationsbehovet har varit högt under hela året. Under
senhösten ökade smittspridningen igen och behovet av att nå ut med nya
rekommendationer tog återigen fart.
Gotland uppnådde den historiska befolkningsnivån 60 124 personer.
Den nya myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har genomfört en första tillsyn av
offentliga aktörers hemsidor, däribland Region Gotlands hemsida, utifrån de nya lagkraven
på tillgänglighet. Region Gotland har fått en åtgärdslista med brister som håller på att
åtgärdas och beräknas vara färdigställd i januari 2022.
De belastningsattacker som varit mot Region Gotlands IT-system påverkade även
hemsidan. Arbete för att ha krissidor redo och planering för alternativa kanaler för att nå ut
med information vid kris har kommit igång.
Förstudie för ny hemsida avslutades. En presentation av de viktigaste slutsatserna har gjorts
för koncernledningsgruppen.
Årets Almedalsvecka genomfördes som ett i huvudsak digitalt arrangemang under fyra
dagar, 4-7 juli. Veckan genomfördes med ett stort engagemang från de drygt 400
arrangörerna och de drygt 700 evenemangen genomfördes utan tekniska problem.
Beslut om att Almedalsveckan blir fem dagar, istället för åtta, från och med 2022, fattades
under året. Beslut om förändrad styrning och organisation av veckan har också fattats. Det
nya Almedalsrådet under regionstyrelsen sammanträdde för första gången detta år.
Möjligheten att tidigarelägga Almedalsveckan från och med 2023 ses nu över.
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I maj lämnade Ställföreträdarutredningen sitt betänkande till regeringen. Utredningen
presenterar en översyn av reglerna om gode män och förvaltare. Utredningen föreslår
omfattande förändringar som ska träda i kraft från och med den 1 januari 2023. Region
Gotland deltog som en av de utvalda remissinstanserna till SKR som i sin tur lämnade ett
samlat remissvar till regeringen.
Valnämnden på Gotland aktiverades under våren, inför kommande allmänna val 2022.
3 Förväntad utveckling
Kommunikationens förutsättningar och verktyg fortsätter att utvecklas snabbt.
Specialisterna måste ständigt bevaka trender och vara uppdaterade. Den redan påbörjade
omställningen av kommunikationsstödsfunktionen behöver fortsätta.
Pandemin har visat hur en långdragen kris kan se ut och vilka resurser som behövs för att
skapa en robust och uthållig organisation. Krisen har bidragit till ökad samverkan i
organisationen som helhet, vilket gett goda resultat, men vi ser också att i takt med att
övrigt utvecklingsbehov och övriga verksamheter inte längre kunnat stå tillbaka, hur
begränsad och sårbar kommunikationsfunktionen är.
Arbetet med att hantera kommunikation kopplat till pandemin och vaccinationer, både
internt och externt, kommer att fortsätta, men framöver som ett arbete i linjen. Den
centrala kriskommunikationsorganisationen som nu varit igång i snart två år ska nu
avvecklas. Det finns stort behov av att ta tag i ordinarie utvecklingsarbete och ge mer
internt stöd, vilket i dagsläget bara kan ske i mycket begränsad omfattning. Samtidigt
behöver vi vara rustade för nya kriser.
Projektmedel knutna till olika projekt inom Region Gotland kan vara en del av lösningen
för att finansiera en del av stödet framåt, men tillfälliga projektmedel kan aldrig bli hela
lösningen för att tillgodose Region Gotlands kommunikationsbehov.
Verksamheten behöver stabila förutsättningar, kontinuitet i bemanningen och ett utökat
anslag i sin ekonomiska ram för att kunna hantera fortsatta utvecklingsarbeten inom
området tillsammans med både lång- och kortsiktiga kommunikationsaktiviteter som stöd
för olika verksamheter. Bedömningen är att en permanent utökning av ramen motsvarande
ytterligare 3,0 tjänster kvarstår.
I takt med att olika slags intrång och attacker mot IT-system ökar, ökar också behovet av
att ha en beredskap för att kunna tillhandahålla tillgänglig samhällsinformation. Kraven
ökar på tillgängligheten överlag. Den nya myndigheten för digital förvaltning har nu inlett
översynen av kommuners och regioners hemsidor till att börja med, för att undersöka hur
dessa lever upp till webbdirektivet om tillgänglighet. Personuppgiftshantering och skydd av
information, var den får lagras och hur man kan skydda från intrång och attacker på olika
sätt, är också behov som växer, kompetensmässigt och resursmässigt.
Almedalsveckans digitala utveckling med bland annat en egen playkanal är här för att
stanna. Detta tillsammans med det nya uppdraget att vara arrangör av det som händer i
Almedalsparken, innebär att det kommer att krävas mer resurser för att hantera
evenemanget i framtiden. Även den styrningsmässiga förändringen som innebär att hela
ansvaret för evenemanget nu ligger hos regionstyrelsen och det nya beredande organet
under regionstyrelsen, Almedalsrådet, medför också nya uppgifter för kansliet när det gäller
bland annat ärendehantering.
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Regionupplysingen fortsätter att utöka samarbete med andra verksamheter i syfte att öka
tillgängligheten för allmänheten. Ett exempel är att regionupplysningen utökar sina tjänster
genom att bland annat bistå verksamheter genom utlämning av vissa handlingar i
receptionen. Verksamheten kommer också att vara mer aktiv och delaktig i att utveckla
tillgängligheten på hemsidan. Även när det gäller utvecklingen av servicepunkten i Hemse
blir regionupplysningen en viktig del.
Effekterna av det nya betänkandet avseende Ställföreträdarutredningen är ännu ovissa.
Pandemin kommer sannolikt att fortsätta vara en anledning till ökat behov av budget- och
skuldrådgivning.
En omorganisation som innebär att verksamheten inom kansligrupperna flyttas till annan
avdelning har beslutats under året. Valkansliet, budget- och skuldverksamheten samt
överförmyndarnämndens kansli flyttas därmed över till nya regionkansliet inom kvalitetoch kansliavdelningen.
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor
Bedömning
Ej uppfyllt

Kommentar:
Kötiderna inom budget- och skuldverksamheten ligger idag på drygt 5 veckor, vilket är en
förbättring. Enligt rekommendationerna från Konsumentverket ska de vara högst 4 veckor.
Budget- och skuldrådgivningen som under hösten 2021 förstärkts med en halvtidstjänst,
har under den senare delen av året kunnat återuppta en del av det förebyggande arbetet.
Kontakter som ska underlätta de utåtriktade aktiviteterna har i år tagits med Kronofogden
och försörjningsenheten vid socialförvaltningen. Från och med årsskiftet så permanentas
utökningen och planen är att fortsätta utveckla det förebyggande arbetet. Kontakter är
tagna med gymnasieskolan, Svenska kyrkan, psykiatrin, folkhögskolan och pensionärsrådet,
Röda Korset m fl.
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Vi följer Konsumentverkets riktlinjer för att följa upp pågående ärenden med skuldsanering
(uppföljning genomfördes senast maj 2021). De som fick skuldsanering åren 2018-2020
(150 personer) har fått ett brev med frågor om hur ekonomin fungerar idag.
Målet är inte uppfyllt avseende de nationella målen för kötider till budget- och
skuldverksamheten.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Vi har haft ett väl utvecklat samarbete med övriga aktörer på Gotland när det gäller både
smittspridning och vaccination i syfte att nå ut med samordnad information till
gotlänningar och besökare.
Under hela pandemin har vi sett till att övergripande information om pandemiläget
inklusive vaccinationsarbetet har publicerats i våra digitala kanaler, på busskurer, i
terminaler, på färjan mm, samt i digitala och tryckta annonser med syfte att nå ut till så
många gotlänningar och besökare som möjligt.
5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Ingen regionövergripande servicemätning avseende telefoni och e-post är genomförd 2021.
Utvecklingen av regionens hemsida pågår och under 2021 gjordes en undersökning av hur
besökarna uppfattar hemsidan. Överlag fick hemsidan goda resultat. När det gäller
intranätet har ingen undersökning gjorts men användandet av intranätet stiger stadigt. När
det gäller sociala medier så ser vi av det ökade antalet följare att kanalerna fortsätter att växa
i betydelse när det gäller regionens externa kommunikation.
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12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
En mätning av hur besökarna uppfattar hemsidan under hösten 2021 visar att hemsidan
idag överlag håller en god kvalitet.
68 procent av besökarna ger det samlade intrycket ett mycket bra eller ett bra betyg.
Betyget för det samlade intrycket av gotland.se landade på 3,8 på en femgradig skala då
medelvärdet för alla kommuner och regioner som medverkade i undersökningen var 3,79.
Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Bedömning
Ej utvärderad

Kommentar:
Kommunikationsavdelningen har sedan avdelningen bildades år för år förbättrat sitt
resultat i medarbetarenkäten. Till styrkeområdena hör bland annat engagemang, ledarskap
och effektivitet.
Effektivitetsindex (TEI) 77 (från 63 2019)
Ledarskapsindex (LSI) 81 (från 63 2019)
Engagemang (EI) 78 (från 72 2019)
Antalet ambassadörer har också ökat (eNPS) till 7 (från -11 2019)
Den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön (OSI) 80 (från 68 2019).
Hållbart medarbetarengagemang (HME) 84 (från 71 2019)
Svarsfrekvensen var 94 procent.
Till utvecklingsområdena hör kännedom om övergripande mål, regelbunden feedback från
chef, samarbete med andra arbetsgrupper inom organisationen mm.
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14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Bedömning
Ej utvärderad

Kommentar:
Kommunikationsavdelningen har lyckats med de rekryteringar som varit aktuella under
året. Vi har genom åren verkat för att lyfta grupper lönemässigt, både avseende brist och
jämställdhet. Satsning under 2021 har gjorts på kommunikatörer och regionupplysare. När
det gäller kommunikationsfunktionen så pågår det även satsning för att stärka kompetensen
genom ett omfattande utbildningspaket under 2021 och 2022.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Bedömning
Ej utvärderad

Kommentar:
Faktorerna fri från kränkande särbehandling, fri från konflikter, respekterad av chef och
stöd vid hög arbetsbelastning är områden som är starka inom detta index.
Vi följer noga de signaler som finns inom området arbetsbelastning. Resultatet har
förbättrats jämfört med 2020 då cirka en tredjedel av medarbetarna tyckte att de hade en
orimligt hög stressnivå. Idag är den en majoritet på 60 procent som tycker att stressnivån är
rimlig. Andelen i riskzon har minskat. Möjligheterna till att få återhämtning är goda med 89
procent som svarar ja på frågan.
Att stärka ledarskapet är något som avdelningen, sedan den bildades, haft stort fokus på.
Resultat i medarbetarenkäten har också pekat på ett särskilt behov av detta. Vidtagna
åtgärder ser ut att ha haft effekt. Ledarskapsindexet har utvecklats mycket positivt under
2021.
6 Kvalitetsberättelse
Kommunikationsverksamhetens eget utvecklingsarbete avseende till exempel hemsida,
intranät, bildhantering, sociala medier, arbetsgivarvarumärket, den grafiska profilen,
kriskommunikationsplanen, utvecklingen av regionupplysningens arbetssätt och roll, har
pågått under hela året, men har ibland skett med en viss ryckighet, som en följd av behovet
av att akut hantera kommunikation kopplat till vaccination och smittspridning. När det
gäller kommunikation så har vi arbetat i en krisorganisation under två års tid.
6.1 Inkomna synpunkter

Har ingen sammanställd bild på avdelningsnivån av detta.
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7 Väsentliga personalförhållanden
Inom kommunikationsavdelningen arbetade per december 33 personer, varav 28 är
tillsvidareanställda och 5 är visstidsanställda. Av dessa är 25 kvinnor och 7 män.
Medelåldern i avdelningen var 48,3 år.
Dessa personer var fördelade på tre enheter: kommunikationsstöd och Almedalsveckans
projektkontor, regionupplysningen och kansligrupperna.
Enheten som tidigare hette medborgarservice bytte under året namn till
regionupplysningen.
Tidsbegränsade anställningar utöver vad som är brukligt har behövt göras även i år för att
hantera ökade behov inom i princip alla avdelningens verksamheter. Vi har rekryterat de
flesta utanför organisationen, både på viss tid och på timme. Vi har anlitat externa
konsulter för att klara tillfälliga akuta behov. Vi har också arbetat med intern förflyttning.
Exempelvis har kompetens i regionupplysningen kunnat arbeta i budget- och
skuldverksamheten under ett halvår och vi har även tillfälligt anlitat personal inom
överförmyndarkansliet till valkansliet.
Tjänstledigheter i form av bland annat föräldraledigheter har hanterats.
Kommunikationsavdelningen har som helhet haft låga sjuktal under andra delen av 2021.
7.1 Lönebildning

Kommunikationsavdelningen fick under 2021 del av särskilt avsatta medel för jämställdhet
och brist.
Kommunikation fick en pott motsvarande 1 000 kronor per person för sex personer, det
vill säga totalt 6 000 kronor extra att fördela på enhetens då sju medarbetare. Denna
satsning har bidragit en del men behov av ytterligare satsning kvarstår 2022.
Regionupplysningen fick under året 6 900 kr av dessa extra medel. Extra satsning för
jämställdhet gjordes även 2019 och 2020. Regionupplysningen bedöms idag ligga i rätt
lönenivå.
7.2 Personalvolym

När det gäller kommunikation är behovet både kopplat till ett ökat kommunikationsbehov
till följd av pandemin, men också ett ökat behov kopplat till ordinarie linjearbete, framför
allt inom projekt och större utvecklingsarbeten för regionen. Under våren genomfördes
rekrytering till 3 visstidstjänster. En av dessa tre tjänster kunde under året omvandlas till en
fast anställning efter att medel för detta tillförts ram i årets budgetberedning. De andra två
anställningarna har förlängts att gälla åtminstone året ut, 2022.
Ytterligare 3 personer har varit anställda under hela året på timme för att från och till
förstärka med anledning av pandemin. Under hösten anlitades ännu en person på timme
för att förstärka inom vaccinkommunikationen. I början av 2022 ser vi att vi behöver
fortsätta förstärka med ytterligare en person för att klara både linjebehov och det fortsatta
kommunikationsbehovet som uppstår när den stora andelen av dem som ska få 3:e dosen,
kommer.
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Vi har även hanterat föräldraledighet och långtidssjukskrivningar med olika
vikarielösningar. Exempelvis har en tillfällig förstärkning av ledningsfunktionen för
kansligrupperna gjorts under våren. Den tillfälliga förstärkningen har kvarstått året ut.
Förstärkning i bemanningen motsvarande en halvtid i budget- och skuldverksamheten har
också gjorts under året då trycket även här har varit högre än normalt. Vid årets
budgetberedning tillfördes verksamheten permanenta lönemedel för inrättandet av en ny
halvtidstjänst från och med 2022.
Det valkansli som periodvis behöver finnas för att stötta i arbetet med att genomföra
allmänna val på Gotland aktiverades och bemannades under året. Bland annat har en
samordnarfunktion anställts per timme.
Bemanningsläget har under 2021 hittills totalt sett bedömts vara "grönt" och lösningar på
akuta behov har gått att lösa.
Vid årsskiftet till 2022 träder en omorganisation som påverkar kommunikationsavdelningen
i kraft. Enheten för kansligrupper (överförmyndarnämndens kansli, valkansliet samt
budget- och skuldverksamheten) flyttas till avdelningen för kvalitet och kansli.
Projektmedel knutna till olika projekt inom Region Gotland kan vara en del av lösningen
för att finansiera en del av stödet framåt, men tillfälliga projektmedel kan aldrig bli hela
lösningen för att tillgodose Region Gotlands kommunikationsbehov framåt. Verksamheten
behöver stabila förutsättningar, kontinuitet i bemanningen och ett utökat anslag i sin
ekonomiska ram för att kunna hantera fortsatta utvecklingsarbeten inom området
tillsammans med både lång- och kortsiktiga kommunikationsaktiviteter som stöd för olika
verksamheter. Bedömningen är att en permanent utökning av ramen motsvarande
ytterligare 3,0 tjänster kvarstår.
Antal anställda Förändring mot
Dec 2021
Dec 2020

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Dec 2020
Dec 2021

Alla anställningsformer

33

4

32

3

Tillsvidare

28

1

28

1

5

3

4

2

Tidsbegränsad

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare
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Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Dec 2021 Jan - Dec 2020
90007 Kommunikation

Förändring

24

21

2

9000710 Kommunikation gemensamt

1

1

0

9000720 Kansligrupper

5

5

0

9000730 Regionupplysning

9

8

0

9000740 Kommunikationsstöd

9

7

2

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.

7.3 Sjukfrånvaro

Kommunikationsavdelningens sjuktal har sjunkit under framförallt andra halvan av 2021.
Inom regionupplysningen bröts denna utveckling redan under förra året vilket också är
resultat av ett systematiskt arbete, med flera olika insatser vidtagna i samverkan med
företagshälsovården.
Även i enheten för kommunikationsstöd har utvecklingen av sjuktalen gått i en positiv
riktning, under två års tid. En del av detta kan förklaras av ökat hemarbete och även att det
som var en längre sjukskrivning nu är åter i arbete.
I kansligrupperna har vi under året haft en långtidssjukskrivning på som påverkade
verksamheten under första halvåret - en verksamhet som annars brukar ha väldigt låga
sjuktal.
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Dec 2021
Dec 2020

Förändring %
enheter

Alla

4.87%

7.55%

-2.68%

Kvinna

4.65%

8.89%

-4.24%

Man

5.70%

2.09%

3.61%

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.

Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)
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8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat

Årets resultat i kommunikationsavdelningen blev -1,9 miljoner kronor.
Detta underskott är till största delen kopplat till pågående pandemi och de ökade
personalkostnader, ökade kostnader för kommunikationsaktiviteter som exempelvis
annonsering samt uteblivna intäkter för Almedalsveckan, som uppstått som en följd.
Kontostruktur

Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2021
2021

Avvikelse Jan Dec 2021

Utfall Jan- Dec
2020

-15 678

-17 576

-1 898

-15 449

5 973

5 627

-346

4 340

Taxor och Avgifter

100

174

74

171

Statsbidrag

861

110

-751

610

5 012

4 297

-715

3 189

1 047

1 047

370

INTÄKTER

Försäljning vara/tjänst
Intern resursfördelning
KOSTNADER

-21 651

-23 204

-1 553

-19 789

Personal

-17 272

-17 670

-398

-16 033

-1 450

-2 529

-1 079

-926

-233

-351

-118

-184

-1 617

-1 430

187

-1 475

Avskrivn. internränta

-307

-307

0

-269

Övriga kostnader

-772

-917

-145

-902

Köp av tjänst
Förbrukn. mtrl
Lokaler

I tabellen visas intäkter och kostnader för året, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även
fjolårets redovisade intäkter och kostnader.

8.2 Nettokostnadsutveckling

Personalkostnaderna inom kommunikationsfunktionen har ökat under året som en följd av
det stora kommunikationsbehovet kopplat till pandemin. För att upprätthålla övrigt
utvecklingsarbete och i viss mån kunna tillgodose verksamheters och olika projekts behov
av stöd, har vi behövt anställa och anlita fler personer. Vi har även köpt tjänster av den
upphandlade kommunikationsbyrån för att inte tappa fart i viktigt utvecklingsarbete. Vi har
även fortsatt med en omfattande annonsering rörande pandemi och vaccinationer vilket
innebär kostnader som inte finns i budget.
Även ett ökat behov av antalet hyresgarantier har lett till en kostnadsökning inom
avdelningen. Vi har även haft tillfälligt utökade kostnader för funktionen som leder
kansligrupperna.
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Intäkterna till Almedalsveckans projektkontor uteblev som en följd av beslutet att
Almedalsveckan i år enbart skulle genomföras digitalt.
Kontostruktur

Utfall Jan - Dec
2021

Utfall Jan- Dec
2020

Förändring

Förändring %

-17 576

-15 449

-2 127

14%

5 627

4 340

1 287

30%

Taxor och Avgifter

174

171

3

2%

Statsbidrag

110

610

-500

-82%

Försäljning vara/tjänst

4 297

3 189

1 107

35%

Intern resursfördelning

1 047

370

677

183%

KOSTNADER

-23 204

-19 789

-3 415

17%

Personal

-17 670

-16 033

-1 637

10%

-2 529

-926

-1 604

173%

-351

-184

-167

91%

-1 430

-1 475

45

-3%

Avskrivn. internränta

-307

-269

-37

14%

Övriga kostnader

-917

-902

-14

2%

Resultat
INTÄKTER

Köp av tjänst
Förbrukn. mtrl
Lokaler

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas
förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

8.3 Kostnader och intäkter med anledning av pandemin

Avdelningen har haft ökade kostnader med anledning av pandemin främst avseende
personal, men även för annonsering, livesändningar. Viss kompensation för det som varit
kopplat till vaccinationsarbetet har tillförts verksamheten. Uteblivna intäkter för
Almedalsveckan har också påverkat resultatet, se gemensam övergripande redovisning.
8.4 Investeringar

Delar av utrymmet för investering i nytt programsystem för Almedalsveckan har använts.
En del i det planerade utvecklingsarbetet har genomförts, men övriga två delar fick pausas
då resurserna inte räckte till att både utveckla programsystemet och sätta upp en digital
plattform för Almedalsveckan. Resterande del at utrymmet skulle behöva skjutas till nästa
år.
Projektstruktur

Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Dec

Avvikelse
budget 2021

Investeringsprojekt

-740

-63.4

-676.6

28676 Programsystem Almedalsv.

-740

-63.4

-676.6
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9 Bilagor
9.1 Aktivitetsuppföljning

Följande symboler används under status:

Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Förebyggande aktiviteter i budget- och skuldverksamheten
Kommentar:
Budget- och skuldrådgivningen som under hösten 2021 förstärkts med en halvtidstjänst, har under den senare delen
av året kunnat återuppta en del av det förebyggande arbetet. Kontakter som ska underlätta de utåtriktade
aktiviteterna har i år tagits med Kronofogden och försörjningsenheten vid socialförvaltningen. Från och med årsskiftet
så permanentas utökningen och planen är då att fortsätta utveckla det förebyggande arbetet. Kontakter är tagna med
gymnasieskolan, Svenska kyrkan, psykiatrin, folkhögskolan och pensionärsrådet, Röda Korset m fl.
Korta handläggningstider inom budget- och skuldverksamheten
Kommentar:
Konsumentverket rekommenderar som mest en väntetid på 4 veckor för ett första besök hos budget- och
skuldrådgivningen. Väntetiderna till budget- och skuldrådgivning i Region Gotland har legat på cirka 5 veckor under
hela hösten. Det är sammantaget fler unga (åldersgruppen 18-30 år) som söker skuldsanering än tidigare. Många
uppfyller inte kriterierna för att få detta vilket i sin tur leder till att de kontaktar budget- och skuldrådgivningen.
Kronofogden och socialtjänsten hänvisar fler och fler till budget- och skuldrådgivningen.
Även antalet hyresgarantier har ökat de senaste åren eftersom det är svårare att få banklån för unga människor när
de skaffar sin första bostad. Uppskattningen för kommande år är att nivå ligger kvar på 2021-års nivå, det vill säga
omfatta cirka 25-30 hyresgarantier per år. De är tidskrävande och ofta bråttom att handlägga för att personen ska
kunna tacka ja till ett hyreskontrakt. Planen är att ha bättre rutiner för administrationen i akuta bostadsärenden som
kräver snabb utredning vilket hyresvärden i vissa fall begär. Genom ett bättre samarbete med hyresvärdarna är
förhoppningen att budget- och skuldverksamheten får en något längre handläggningstid.
Uppföljning av tidigare klienter
Kommentar:
Vi följer Konsumentverkets riktlinjer för att följa upp pågående ärenden med skuldsanering (uppföljning genomfördes
senast maj 2021). De som fick skuldsanering åren 2018-2020 (150 personer) har fått ett brev med frågor om hur
ekonomin fungerar idag.
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03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Genomföra åtgärder för stärkt krisberedskap och kontinuitetsplanering för
regionen och i förvaltningens samtliga avdelningar´.
Kommentar:
Kommunikationsfunktionen ingår i den övergripande krisorganisationen i regionen och dess hantering. Planering av
kommunikatör i beredskap pågår som vanligt. Rutiner som rör denna funktion utvecklas och ses över efterhand.
Inom kommunikation har vi också under året hanterat den kris som varit här och nu (pandemin). Vårt uppdrag har
varit att organisera och bemanna kommunikationsorganisationen vars uppdrag det är att stötta i arbetet med
pandemin och vaccinationsplanering. En gemensam bemanningsplanering där samtliga kommunikatörer i regionen
ingick, gjordes under sommarmånaderna, med alltid minst fem kommunikatörer i tjänst varje vecka.
Kommunikatör från regionstyrelseförvaltningen har sedan i somras och under hösten haft huvudansvaret för det
operativa kommunikationsarbetet kopplat till vaccinationerna. För att hantera den högre belastningen har fyra
personer timanställts. Av dessa arbetar en person uteslutande med vaccinationskommunikationen. Inom
kommunikationsstödet har vi dessutom sedan i juni anställt tre personer på begränsad tid för att hantera det ordinarie
linjearbetet som tidvis fått pausats till förmån för kommunikationsarbetet kopplat till pandemin.
Regionupplysningen har tillsammans med kommunikationsteamet utvecklat den befintliga beredskapen enligt
fastställd rutin för kriskommunikation. Katastroftelefoner är på plats, med syfte att styra om 0498-269000 till i
händelse av att vårt huvudnummer går ned.
Med anledning av de IT-störningar som regionen haft under året har objektsägare och förvaltare tillsammans sett över
och stärkt beredskapen för att hantera längre avbrott på både hemsida och intranät.
En kontinuitetshantering/beredskapsplan togs fram inom regionupplysningen under hösten 2020 som fungerat väl vid
vinterns driftstörningar på grund av belastningsattacker. Bedömningen är att regionupplysningen har en god och
fungerande beredskap för den egna verksamheten, med befintliga resurser. Vid nästa datorbyte önskas de fasta
datorerna att bytas till bärbara, för ökad flexibilitet.
Ta fram kriskommunikationsplan
Kommentar:
Den befintliga planen gäller fortsättningsvis. En uppdaterad version behöver tas fram kopplad till den
regionövergripande. Under pandemin har en anpassad version av den befintliga kriskommunikationsplanen tagits
fram. De anpassningar vi har gjort kommer att ligga till grund för en uppdaterad version, men huvudarbetet med att
ta fram en ny plan har fått lov att pausas till följd av pandemin.
Utveckla kriskommunikation med KIB och regionupplysning
Kommentar:
Under pandemin har regionupplysningens roll i kriskommunikation utvecklats och funktionen har nu en roll i
omvärldsbevakningen. Regionupplysningen sammanställer frågor som kommer in via telefon och rapporterar till
kriskommunikation som snabbt kan sätta allmänhetens frågor i ett större kommunikationsperspektiv och reagera
snabbt.
Regionupplysningens del i en reviderad kriskommunikationsplan är ännu ej påbörjad.
Tryckt information vid samhällsstörningar
Kommentar:
Inom ramen för totalförsvarssatsningen pågår planering av att kunna ta fram tryckt material vid olika
samhällsstörningar i samarbete med frivilligorganisationer och länsstyrelsen. Under pandemin har brev skickats ut till
alla unga mellan 16 och 18 år med information om hur de ska gå till väga för att vaccinera sig.

Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
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Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Arbetsgivarvarumärkets utveckling
Kommentar:
Arbetet med att utveckla arbetsgivarvarumärket pågår löpande och i nära samverkan mellan kommunikation och HR.
Vår bedömning är också att pandemin på olika sätt också bidragit till ett ökat fokus och intresse för samhällsviktiga
jobb. Resultatet av årets medarbetarundersökning i Region Gotland visar på en utveckling som går i positiv riktning i
flera avseenden. Index rörande ledarskap, attraktionskraft som arbetsgivare och en hållbar arbetsmiljö har förbättrats
totalt sett. Det framgår också att det skett en tillväxt av andelen ambassadörer, 27% jmf med 25% 2020.
En redaktion bestående av både representanter från kommunikation och HR, planerar och genomför samordnade
aktiviteter som stärker bilden av regionen som arbetsgivare. Även övrig kommunikation, både intern och extern, där
det berättas om regionens insatser och medarbetare framträder på olika sätt, påverkar förstås också bilden av Region
Gotland som arbetsgivare. Arbetet med arbetsgivarvarumärket hänger mycket nära samman med kommunikationen
runt organisationskulturarbetet. HR och kommunikation har gemensamma styr- och arbetsgrupper för att hålla ihop
hela det interna utvecklingsspåret. Under december 2021 och januari 2022 ser vi över nuvarande strategi och tar
nästa steg för att utveckla kommunikationen ytterligare.
Kampanj om 60 000
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland
Genomföra Almedalsveckan 2021 med olika grad av digitalisering.
Kommentar:
En digitaliserad Almedalsvecka genomfördes 4-7 juli. Evenemangen visades upp på den upphandlade och
skräddarsydda playkanalen Almedalsveckan play. 719 evenemang genomfördes av 409 arrangörer. Sidan hade cirka
55200 besök under de fyra dagarna och 87 700 unika sidvisningar. På Almedalsveckan play finns det möjlighet att
fram till och med 30 april 2022 i efterhand se över 500 av årets evenemang. En handfull organisationer valde att
genomföra sina digitala evenemang fysiskt på plats på Gotland.
Arbetet med årets digitala Almedalsvecka bidrog till att projektkontoret med hjälp av digitala arrangörsmöten stärkte
relationen med alla arrangörer och andra intressenter. Nöjdheten var mycket hög. Arrangörernas bedömning av hur
pass väl årets Almedalsvecka uppfyllde deras förväntningar är 7,1 på en 10-gradig skala, bara något lägre än tidigare
år (7,6). Orsaken är främst svårigheten för arrangörerna att nå ut till deltagarna. Enkäten som skickades ut till
arrangörerna visar att 15 procent medverkade för första gången som arrangör under Almedalsveckans flagg. 37
procent av de digitala evenemangen genomfördes av ideella organisationer eller intresseorganisationer, 21 procent av
företag eller näringslivsorganisationer, 16 procent av stat/kommun/region och 15 procent som samarbete med olika
organisationer. Resterande 11 procent av evenemangen arrangerades av andra organisationsformer, varav cirka 4
procent arrangeras av partiorganisationer och andra politiska organisationer.
Arrangörer som varit i kontakt med Almedalsveckan projektkontor har ett följande omdöme utifrån en 6-gradig skala
(1=Inte alls nöjd och 6=Mycket nöjd):
Hur nöjd är du med den service du fått? 5,8
Upplevde du att du fick det stöd du behövde? 5,8
Hur upplevde du tillgängligheten via telefon/epost? 5,8
Hur upplevde du informationsmötena som genomförts? 5,1
Ta fram förslag och implementera förändrad organisation och styrning av
Almedalsveckan från 2022.
Kommentar:
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Beslut om förändrad styrning, gemensam projektbudget, organisation och roller har under året fattats av
regionstyrelsen. Instruktionen för de nya råden beslutas under hösten. Almedalsrådet och programrådet har haft sina
första möten under hösten och en rad beslut som sätter ramarna för kommande Almedalsveckor har fattats. En
gemensam projektbudget har upprättats och träder i kraft vid årsskiftet. Almedalsveckans projektkontor som ingått i
kommunikationsenheten bildar från och med 1 januari 2022 en egen enhet inom kommunikationsavdelningen.
Projektformen upphör. Projektledarrollen omvandlas samtidigt till verksamhetsledare och tillika enhetschef.

Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Fortsatt driva och utveckla digitala mötesformer att ersätta fysiska möten.

Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Genomföra åtgärder för att utveckla den regiongemensamma
kundtjänstfunktionen.
Kommentar:
Kundtjänstrådet sattes under första delen av året på paus när det gäller regelbundna möten. Mötena återupptogs
senare och utvecklingsarbetet har tagit ny fart. Det samordnas nu även med andra projekt som under den här
perioden initierats från andra håll och löper på parallellt med kundtjänstrådets arbete, exempelvis digital dialog,
utvecklingen av servicedesk, förstudie om ny gotland.se och även arbetet med att utveckla
samhällsbyggnadsprocesserna. Revidering av riktlinjer för den gemensamma kundtjänsten pågår.
Den servicemätning som tidigare användes i regionen har tidigare avslutats. Bedömningen var att den inte längre
uppfyllde grundläggande kvalitetskrav. Mätningen har ännu inte ersatts med något nytt alternativ. Arbetet med att
identifiera en ny undersökning som överensstämmer med de kvalitetskrav som ställs, ger jämförelser med andra
kommuner/regioner, sker i samverkan med kvalitet och styrning/styrmodell.
Internt utvecklingsarbete inom regionupplysningens egen verksamhet har skett under året. Bland annat har en
checklista avseende tillgänglighet som riktar sig till alla medarbetare i Region Gotland, tagits fram.
Utveckling av de externa hemsidorna, med fokus på gotland.se samt
biblioteksweb
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Kommentar:
Nyrekryterad kompetens inom kommunikationsavdelningen har under hösten slutfört en förstudie om ny gotland.se.
Förstudien slutfördes lagom till årsskiftet och presenteras slutligen för styrgruppen i januari 2022. Förstudien ger
vägledning i de avgörande frågorna inför införandet av en ny webbplats och rekommendationer för hur arbetet ska tas
vidare. Resultaten från förstudien har bland annat presenteras för koncernledningsgruppen och
regionstyrelseförvaltningens chefsgrupp.
När det gäller utvecklingen av befintlig hemsida så har en tillgänglighetsanalys gjorts av Digg-myndigheten. Åtgärder
har vidtagits under hösten för att förbättra akuta tillgänglighetskrav på befintlig hemsida.
Riktlinjer för användning sociala medier i tjänsten
Kommentar:
Avvaktar regionens beslut av policy avseende lagring av data från USA utifrån Schrems-domen. I övrigt klar.
Social mediastrategi 2021
Kommentar:
Arbetet med att utveckla kommunikationen i sociala medier pågår hela tiden. Intrycket av inläggen, bemötandet man
får, snabbheten i responsen som regionen kan ge via dessa kanaler, bidrar i hög grad till bilden av regionens
tillgänglighet.
En gemensam strategi för de sociala kanaler som regionen använder för sin samhällskommunikation tas fram årligen.
De kvantitativa målen som funnits för antalet följare för de olika kanalerna togs bort 2021, för att istället handla om
att förbättra arbetssätt, innehåll och inläggens kvalitet (tonalitet, bildval mm).
Facebooks betydelse som kanal för regionens samhällskommunikation fortsätter att öka. Inte minst har detta märkts
under pandemin. Regionens Facebooksida hade vid årsskiftet cirka 12 000 följare, vilket är en ökning med drygt 1 000
sedan förra årsskiftet.
Under 2021 ökade antalet följare av Region Gotlands stafettkonto för medarbetare på Instagram, #viärregiongotland
med cirka 1000. Idag har kontot 8 485 följare.
Under året som gick startades ett nytt instagramkonto för Region Gotlands samhällsinformation. Kontot har under sitt
första år fått cirka 1170 följare.
Utveckla bildhanteringen
Kommentar:
Arbetet pausades under våren för att sättas igång i begränsad omfattning under försommaren. Senare på hösten fick
arbetet åter pausas då kommunikationsaktiviteter kopplade till bland annat pandemin fick gå före. Behoven handlar
bland annat om att utveckla digital signering, genomföra utbildningar av användare i bildhanteringssystemet och se
över regionens tillämpning av GDPR när det gäller bild och film.
Under hösten fick alla kommunikatörer kompetensutveckling i kommunikationsjuridik där bland annat GDPR var en
viktigt inslag.
Korta handläggningstider inom budget- och skuldverksamheten
Kommentar:
Konsumentverket rekommenderar som mest en väntetid på 4 veckor för ett första besök hos budget- och
skuldrådgivningen. Väntetiderna till budget- och skuldrådgivning i Region Gotland har legat på cirka 5 veckor under
hela hösten. Det är sammantaget fler unga (åldersgruppen 18-30 år) som söker skuldsanering än tidigare. Många
uppfyller inte kriterierna för att få detta vilket i sin tur leder till att de kontaktar budget- och skuldrådgivningen.
Kronofogden och socialtjänsten hänvisar fler och fler till budget- och skuldrådgivningen.
Även antalet hyresgarantier har ökat de senaste åren eftersom det är svårare att få banklån för unga människor när
de skaffar sin första bostad. Uppskattningen för kommande år är att nivå ligger kvar på 2021-års nivå, det vill säga
omfatta cirka 25-30 hyresgarantier per år. De är tidskrävande och ofta bråttom att handlägga för att personen ska
kunna tacka ja till ett hyreskontrakt. Planen är att ha bättre rutiner för administrationen i akuta bostadsärenden som
kräver snabb utredning vilket hyresvärden i vissa fall begär. Genom ett bättre samarbete med hyresvärdarna är
förhoppningen att budget- och skuldverksamheten får en något längre handläggningstid.
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Antal samtal, kötider i regionupplysningen
Kommentar:
Under 2021 besvarade regionupplysningen 179 118 stycken samtal i det kombinerade telefoni-/kundtjänstsystemet
MiCC. Andelen besvarade samtal var 92%, vilket är en ökning jämfört med föregående år (88%).
Den genomsnittliga kötiden har under året varit 21sekunder vilket är en förbättring jämfört med föregående år (28 s).
73,5% av de samtal som ringer till 0498-26 90 00 hamnar hos regionupplysningen via knappval 1: Hälso- och
sjukvård samt knappval 9: Övriga verksamheter exempelvis skola, kultur- och fritidsverksamhet, lokalbokning,
omsorgs- och biståndsteam, hemtjänst, hemsjukvård mm. Övriga knappval hanteras av teknikförvaltningens
kundtjänst och bygglov inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Andelen samtal till 0498-269000 har minskat med 15
648 stycken där halva minskning gäller regionupplysningen på knappval 9.
Antalet inkommande samtal till regionupplysningen har totalt minskat med 21 266 stycken sedan föregående år. Ca 8
000 av dessa gäller samtal via 0498-269000 knappval 9 och ca 13 000 gäller ”övriga samtal” som omfattar interna
samtal, ej kontakt på anknytning, hänvisning telefonist. Knappval 1: Hälso- och sjukvård hanteras också av
regionupplysningen och antal samtal i år är marginellt högre än föregående år.
Antalet samtal har minskat de senaste åren. Minskningen antas bero på den ökade digitaliseringen i samhället och en
allt högre kvalitet av informationen på hemsidan. Under året har regionupplysningen arbetat i nära samarbete med
kommunikationsteamet och vaccinsamordningen gällande reaktioner på regionens kommunikation via hemsidan och
Facebook. Vilket snabbat på utvecklingen av den information hemsidan presenterar. Att andelen ”övriga samtal” till
regionupplysningen minskat mest skulle kunna bero på ett internt ökat användande av den interna telefonkatalogen,
en utvecklad intern service och utvecklingen mot fler funktionstelefoner inom regionens verksamheter där flera
personer svarar på samma anknytning.
Antal besök i receptionen på Visborg
Kommentar:
Besöksantalet i receptionen har minskat ännu mer jämfört med föregående år. Siffran omfattar både interna och
externa besök. Minskningen kan förklaras med att uppgiften att administrera borgerliga vigslar har upphört och att det
är första hela året utan denna arbetsuppgift. Pandemins restriktioner har även i år begränsat antalet besök.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Utveckla regionens samlade ledningssystem omfattande revidering av
styrmodellen utifrån ny RUS, ta fram en övergripande bild av ledningssystemet
samt översyn av styrdokument
Fortsatt implementering av Insidan för ökad tillgänglighet och förflyttning av
organisationskultur
Kommentar:
Kommunikation driver intranätutvecklingen som helhet, utformar kommunikation som stärker
organisationskulturarbetet för intranätet och arbetar även aktivt med sina egna sidor avseende styrning och stöd inom
kommunikationsområdet och för regionupplysningen.
Implementeringen av intranätet har fortsatt under året och användningen av intranätet har i viss mån fått en skjuts av
kommunikationsarbetet kopplat till pandemin. Förvaltningsövergripande referensgrupp för utvecklingsfrågor har
etablerats under året. Nyckeltal för att följa utvecklingen har tagits fram. Kommunikationsfunktionen arbetar även
kontinuerligt med att uppdatera och förstärka innehållet på de egna kommunikationssidorna på Insidan i syfte att ge
stöd och hjälp till självhjälp till organisationens medarbetare.
Personalhandbokens innehåll är nu överflyttat till intranätet vilket varit en viktig målsättning från start. Dock ser
användningen av nya intranätet i organisationen fortfarande alltför ojämn ut när det gäller olika förvaltningar och det
saknas även beskrivningar och information om flera viktiga verksamheter. Det finns också andra integrationer som
funnit med i planen från start, men som ännu inte fungerar. Till exempel så saknas integration med Canea Docpoint,
dokumenthanteringssystemet. Arbete för att förverkliga denna viktiga integration pågår i samverkan med
dokumenthanteringsprocessens ansvariga funktioner.
Ta fram objektförvaltningsplaner för samtliga objekt inom
regionstyrelseförvaltningens ansvarsområde.
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Kommentar:
Klart avseende hemsida, intranät, Almedalsveckans programsystem och bildbanken.

Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
På arbetsplatsträffar i förvaltningen arbeta igenom och identifiera åtgärder för
förflyttning i de fyra områdena (samverkan över gränser, från försiktighet till
tillit, lärande och utveckling, stolthet och helhetsförståelse) formulerade för
utvecklad organisationskultur.
Kommentar:
Två av enheterna har diskuterat rapportens slutsatser och använt APT-materialet. Åtgärder är framtagna inom
regionupplysningen. Inom kommunikationsenheten kopplas aktiviteter till handlingsplanen efter
medarbetarundersökningen. Under året har vi jobbat i praktiken med de målsättningar som
organisationskulturanalysen visar behov av. I kansligruppen har vi arbetat med omorganisation och hanterat
ledarskapsfrågor, dvs vi har fokuserat på att tillämpa tillitsbaserat organisationskultur i praktiken.
Ta fram och etablera gemensam struktur för framtidens chefsstöd.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet
är i fokus
Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder som
minimerar konflikter som påverkar arbetet negativt.
Kommentar:
Inom avdelningen finns just nu inga pågående konflikter. Vi arbetar i vardagen för att ha ett öppet och tillåtande
klimat där alla får komma till tals. Vi delar med oss av information, sprider pepp och goda exempel. Vi försöker också
visa omtanke om varandra och vi har möten kontinuerligt.
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9.2 Verksamhetsmått/nyckeltal
Nyckeltal/verksamhetsmått
kommunikation

2021

2020

2019

2018

2017

Antal samtal,
regionupplysningen

194 613

215 879

297 589

330 228

317 176

Antal besvarande samtal,
regionupplysningen

179 118

189 412

267 466

300 414

297 062

Genomsnittlig kötid,
regionupplysningen (sek)

21

28

24-25

-

21,3-22

Andel obesvarade samtal
direkt på anknytning (som
kopplas tillbaka till
regionupplysningen), %

-

-

15,1

15,7

14,8

Andel interna samtal på
nummer 777,
regionupplysningen, %

-

-

12,5

13,4

13,6

Antal externa samtal till
0498-26 90 00

153 738

169 386

-

-

-

Andel externa samtal via
0498- 26 90 00, %

73,5

72

50

47

48

Antal besök i reception,
externa och interna

8 101

10 257

14 738

16 119

-
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1 Sammanfattning
Avdelningens verksamhet är i en stark transformationsfas till följd av ett flertal
sammanfallande faktorer. Dels har en ny regional utvecklingsstrategi antagits, vilket driver
behov och önskemål om förändrade och utvecklade genomförandeprocesser. Dels är EU i
en fas där en programperiod är på väg att avslutas och en ny ska programsättas.
Sammantaget leder detta till att de flesta av de strategiska samhällsutvecklingsprogram som
omfattar Gotland under en och samma tid ska förnyas eller ersättas. Detta sker samtidigt
som Region Gotland också ska verkställa en ambition att få ihop processerna kring
regionala utveckling och koncernstyrning, ett viktigt och kritisk utvecklingsområde där
rådande diskrepanser leder till brister avseende planering och konsekvens i relation till
externa aktörer. Utöver detta har de faktum att en pandemi drabbat samhället skapat behov
av ändrade resursallokeringar, tillsammans med en starkt ökad prioritering av krisberedskap
och civilförsvarsfrågor, skapat en mycket pressad arbetssituation för delar av verksamheten.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Ny regional utvecklingsstrategi antagen - Vårt Gotland 2040
Efter en lång och omfattande process, såväl externt som internt, så har regionfullmäktige
nu antagit en ny regional utvecklingsstrategi för Gotland, en strategi som gäller för hela
länet Gotland i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar. Vårt Gotland 2040 ska
nu vara styrande för de strategier, program och planer som Region Gotland tar fram och
beaktas av övriga offentliga aktörer i deras arbete i länet. Tre genomförandeprogram för
samhandling med utvecklingsaktörer, såväl offentliga som privata och ideella, håller också
på att tas fram för att få genomslag och framdrift mot måluppfyllelse. Två av dessa pågår,
dvs. genomförandeprogram för klimat, miljö och energi samt genomförande program för
näringslivets förutsättningar och innovation, kommer upp till beslut i början av 2022
medan programmet för social välfärd kommer upp till beslut mot slutet av 2022. Flera
strukturer för samråd och samarbete har strukturerats om för att med förnyad kraft kunna
arbeta med implementeringen. Det gäller bland annat samverkansforum social välfärd med
externa aktörer, integrationsrådet samt interna strukturer för samordning kring integration.
Vi har även utvecklat arbetssätt för regionövergripande strategisk samverkan genom ett
samverkansforum social hållbarhet. Till exempel har där två workshops genomförts med
bäring på verksamhetsplaneringsprocessen för att få större kraft i måluppfyllelse i
styrkortet. Ett arbete med intern samordning av klimat och energifrågor har också initierats
under året.
Då genomförandeprogrammen fokuserar på aktörssamverkan för platsen Gotlands
utveckling, så krävs också en utvecklad och stärkt koppling mellan Vårt Gotland 2040 och
koncernstyrningen, för att strategin ska få ett genomslag även in i Region Gotlands
organisation som ju svarar för avsevärda delar de frågor som påverkar och styr ett
samhälles utveckling. En översyn av Region Gotlands styrmodell pågår därför med fokus
på att skapa en röd tråd från den strategi som styr Gotlands utveckling till den styrmodell
som gäller för koncernstyrningen i Region Gotland. Enligt plan så ska den nya
styrmodellen med Vårt Gotland 2040 börja gälla från och med 2024, och tills dess kommer
det finnas i diskrepans i styrkedjan som behöver hanteras.
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Uppdaterad varumärkesplattform för platsvarumärket Gotland
Regionfullmäktige har också antagit en uppdaterad varumärkesplattform för Gotland,
vilken tydligt anhängiggörs i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. En
viktig del i denna blir att skapa aktivitet och kring områdena besöka, bo och leva samt
verka på Gotland. Nya Gotland.com lanserades under juni tillsammans med den nya
varumärkesplattformen. I detta arbete inkluderas verksamheter på hela Gotland i den så
kallade verktygslådan där de kan marknadsföra sin egen verksamhet, men även ta del av
marknadsföringsmaterial. I samband med lanseringen har även annonser visats för att
stärka varumärket och driva trafik till gotland.com. Detta marknadsföringsarbete har också
fortsatt under hösten.
Övriga tillväxtfrågor
Året har med anledning av pandemins påverkan präglats av att samordna interna resurser
för att stödja företag i kontakten med Region Gotland samt samverka med näringslivets
representanter för att ta fram riktade regionala stödåtgärder till krisande branscher.
Sammanlagt har Region Gotland levererat sex väl förankrade stödpaket som kommit
näringslivet på hela Gotland till del. Sammanlagt har Region Gotland levererat sex väl
förankrade stödpaket som kommit näringslivet på hela Gotland till del.
Genom riktade stödinsatser med ERUF-medel i form av REACT-utlysningar har regionens
företagsstöd kunnat förstärkas och kan efter halvårsskiftet erbjuda gotländska företag
omställningsstöd i en större omfattning och med en högre finansieringsgrad.
Det interna förbättringsarbetet med bemötandekulturen har under året ändrat form där
fokus riktas mot större ansvar på chefer och kommunikatörer i alla led inklusive ett ökat
medarbetaransvar. Ansvaret omfattar implementering av metoder och verktyg för att driva
förändringsprocessen samt implementering av fem bemötandeprinciper.
Under året har även analysgruppen inom projektet OECD Territorial Review genomfört
ett större antal digitala intervjurundor med aktörer på Gotland. En delegation från OECD:s
analysgrupp besökte Gotland under hösten för ytterligare intervjuer och besök på plats. En
rapport kommer att presenteras under 2022.
Förändring av strukturerna för kompetensplattformen för att utveckla samarbetet med
näringslivet med fokus på kompetensförsörjningsfrågor har på börjats. Men även här har
rådande situation medfört en omprioritering mot ett löpande analysarbete för att följa
utvecklingen av företagens ekonomiska situation och behov av kompetensomställning.
Projektet Bo, leva och verka har initierat aktiviteter kring att de många distansarbetare och
deltidsgotlänningar som bott på Gotland under pandemin ska stanna kvar och bosätta sig
permanent. Arbete pågår även med att utvärdera huruvida ett större Leader-projekt skall
sökas. Även en kommunikativ insats i samverkan mellan arbetsgivare på ön har utvärderas,
med målet att stärka bilden av att det finns en attraktiv arbetsmarknad på ön. Tätt kopplat
till projektet genomfördes även två seminarier under Almedalsveckan, med ämnet ”Är
landsbygderna det nya svarta?”. Vidare har avdelningen medverkat i framtagandet av ett
förslag till en ny Leaderstrategi, vilken har lämnats in till Jordbruksverket.
Energiomställning och elektrifiering
Avdelningen har noterat ett stort fokus från närliggande omvärld på elektrifieringsfrågan.
Region Gotland har deltagit i nationella elektrifieringsstrategigruppens tidiga dialog och har
efterfrågat fortsatt dialog. Frågan om elektrifiering syns bland annat också i arbetet med
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Fonden för rättvis omställning, en EU-fond med dedikerade medel för omställning och
minskning av utsläpp. Enligt liggande förslag så avsätts drygt 300 mnkr att kunna minska
den stora utsläppskälla av koldioxid som Cementas fabrik i Slite utgör.
Energicentrum är nu fullt ut etablerad med rekrytering av grundbemanning, avtalad lokal
och etablerad webbsida. Vidare har två projekt beviljats och skapat utrymme att utveckla
företagsrådgivningen och visstidsanställning av en heltid och två deltid. Vi har under
hösten även haft en praktikant från UUCG som har igångsatt och utvärderat visualiseringsoch uppföljningsverktyget ClimateView. Energicentrum Gotland är nu ett etablerat
energikontor och medlem av Energikontoren Sverige.
Svenska kraftnät redovisade i sin årsredovisning i februari 2021 att Gotland har behov av
en tredje kabel. Uppdraget för Svenska kraftnät har varit att bedöma om Gotland har en
trygg och säker elförsörjning på kort och lång sikt. Nu ser vi fram emot Svenska kraftnäts
fortsatta arbete med att hitta den bästa lösningen med ny förbindelse samt vem som
ansvarar för vilken del i genomförandet och ägandet.
Det första elflyget landade på Gotland oktober 2021, som ett första steg i en utveckling
mot linjetrafik med elflyg mellan Gotland och fastlandet.
Vaccinationslokaler och lokalförsörjning
Under första delen av 2021 arbetade regionens lokalförsörjningsstrateg, som finns i
enheten samhällsplanering, heltid med tillfälliga vaccinationslokaler. Arbetet sätter
samverkan över gränser på prov och har givit gott slutresultat med lokaler som har en
flödesplanering som är smittsäker. Arbetet med detta har dock lett till förseningar i
processen med att ta fram lokalförsäljningsplaner för förvaltningarna likväl som en
koncerngemensman lokalförsörjningsplan.
Samhällsplanering
Projekt FramSam, som hölls ihop av avdelningen och inkluderade såväl
regionstyrelseförvaltningen, teknikförvaltninen och samhällsbyggnadsförvaltningen,
avslutades under våren och implementering påbörjad. Samtidigt så har beslut fattats om att
världsarvssamordnare skall flyttas från regionstyrelseförvaltningen till
samhällsbyggnadsförvaltningen, och en rekrytering har genomförts för att åter införa rollen
som världsarvssamordnare som tidigare drogs in som besparing.
Projektet med dubbel markanvisning är i genomförd för Visby och Hemse, och processen
med byggnation kan nu inledas. Den nya översiktsplanen också är sammanställd inför
samråd.
Gotlands grundvattentillgångar ska i enlighet med mål i styrkortet inte försämras, varken
kvantitativt eller kvalitativt. I juli kom mark- och miljööverdomstolens beslut att inte pröva
Cementas överklagade brytningstillstånd på grund av bristfälligt underlag, bland annat när
det gäller företagets miljökonsekvensbeskrivning som i sin tur bland annat ska beskriva hur
den tänkta brytningen kommer påverka grundvattnet. Beslutet fick omedelbart stort
medialt genomslag, eftersom företagets brytningstillstånd löpte ut under hösten. Cementa
startade omedelbart processen kring en nytt, kortare brytningstillstånd där avdelningen
medverkade i avgränsningssamrådet kring miljökonsekvensbeskrivningen. Mark- och
miljööverdomstolens beslut avseende en utökning av täkten i Klinte kommer i januari
2022.
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Trafikverket har publicerat sin förstudie inför kommande färjeupphandling där de vill
utreda ytterligare hur statligt ägda färjor skulle påverka kommunikationerna till och från ön.
Ett intensivt arbete för att reagera på brister i förstudien har bedrivits i samverkan med
gotländska utvecklingsaktörer inom ramen för Trafikrådet.
Social hållbarhet
Avdelningen har tagit fram kunskapsunderlag bland annat till grund för
verksamhetsplaneringen i regionens olika verksamheter. Till exempel har en ungdomsenkät
Liv och Hälsa Ung i åk 7-9 och år 1-3 på gymnasiet genomförts i samarbete med Uppsala
Universitet. Vi har utifrån tidigare undersökningar även sammanställt och spridit lägesbilder
om hälsa, levnadsvanor och sociala faktorer på Gotland.
I början av året antogs en ny regional utvecklingsstrategi av fullmäktige. I och med detta
har andra styrdokument anpassats till den nya RUS:en och framtagandet av tre
genomförandeprogram har påbörjats. Integrationsstrategin har förlängts och en struktur
för genomförandeprogrammet för social välfärd har presenterats.
Flera strukturer för samråd och samarbete har strukturerats om för att med förnyad kraft
kunna arbeta med implementeringen av RUS:en. Det gäller bland annat samverkansforum
social välfärd med externa aktörer, integrationsrådet samt interna strukturer för samordning
kring integration. Vi har även utvecklat arbetssätt för regionövergripande strategisk
samverkan genom ett internt samverkansforum social hållbarhet. Till exempel har där två
workshops genomförts med bäring på verksamhetsplaneringsprocessen för att få större
kraft i måluppfyllelse i styrkortet (mål 1 och 2).
Avdelningen deltar aktivt i förändringsarbetet kopplat till en God och Nära vård. Bland
annat arbetas med ett utvecklingsprojekt där fysioterapeuter inom ramen för
elevhälsovården ska kunna bidra till en ökad fysisk aktivitet bland skolungdomar.
Region Gotland arbetar för förbättrad psykisk hälsa och tillsammans med andra
samhällsaktörer har inom ramen för föreningen MindShift en målsättning formulerats att
utbilda 10 % av gotlänningarna i första hjälpen till psykisk hälsa. Utöver förvaltningarnas
interna utbildningar har sju öppna utbildningar för medarbetare samt åtta utbildningar för
allmänheten genomförts. Föreläsningar kring suicidprevention för nya chefer inom Region
Gotland har genomförts löpande liksom andra informationstillfällen efter förfrågan.
En utredning kring den regionala arbetsmarknadspolitiken, dess organisation och
ambitioner har utförts och resulterade i tydliga beslut om uppdrag och organisering av
arbetet inom regionen.
Med hjälp av medel från Europeiska socialfonden har en förstudie genomförts inför
kommande socialfondsprogram 2021-2027. Förstudiens syfte har varit att synliggöra
behov, mobilisera samverkansaktörer och utveckla projektidéer för att skapa
förutsättningar för kvalitativa projektansökningar under kommande programperiod.
Ett innovationsprojekt kring fallprevention med företrädare från näringsliv, akademi samt
offentlig sektor har fått medel beviljade av Vinnova. Region Gotland kommer att delta som
part i projektet. Utöver det medverkar vi i utvecklingen av Trill int ikull-arbetet
(fallförebyggande arbetet) inom regionen.
Flera utbildningar har genomförts gentemot skolpersonal kring våldsförebyggande arbete.
Ett arbete för att sondera om det finns förutsättningar till ett samhällsprojekt i Hemse
kring våldsförebyggande arbete har påbörjats.
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Inom ramen för ANDTS-arbetet har bland annat ANDT-coachar utbildats och
utbildningen ”Narkotika på krogen, nej tack!” har genomförts.
Inför 2022-2024 har beslut fattats om ett nytt avtal (idéburet offentligt partnerskap) med
Röda Korset för att möta två aktuella samhällsutmaningar för sakområdet integration. Det
gäller situationen i Afghanistan som påverkar förhållandena på Gotland samt nya
gotlänningars etablering på arbets- och bostadsmarknaden.
Spridningen av Coronavirus har fortsatt kraftigt påverkat all planering inom kris- och
beredskapsverksamheten. Arbetet har dominerats av att hantera och förbereda effekterna
av den pågående smittspridningen. Ett stort arbete har också gjorts för att iordningsställa
infrastruktur kopplat till krisberedskap. Avdelningen har hållit ihop regionens deltagande i
projektet utveckling totalförsvar (UT).
3 Förväntad utveckling
Pandemin pågår fortfarande och i takt med att den sträcker sig ut över tid kan det befaras
att konsekvenserna för folkhälsan bli allt större. Avdelningen kommer att bedriva en aktiv
omvärldsbevakning och även inhämta information från de egna verksamheterna för att
kunna ge underlag för planering av insatser i syfte att mildra negativa konsekvenser.
Eftersom pandemins utveckling är oviss är påverkan på gotländska företags ekonomi över
tid svår att bedöma. Drabbade branscher främst inom besöksnäringen har dock under
sommaren kunnat se ett kraftigt ökat antal besökare och även under övrig tid på året har
det varit markant fler icke fast boende på ön. Det är en utveckling som genererat
förutsättningar att öka intjäningsförmågan för gotländska företag. Som en effekt av en
upplevd intensiv sommarturism så har också en särskild utvärdering av
besöksnäringssommaren gjorts, som renderat i ett antal utvecklingsförslag inför
nästkommande år. En tydlig inriktning för omställning både ur ett hållbarhetsperspektiv
och post-corona kommer fortsättningsvis prägla Region Gotlands arbete för att stödja
företagens utveckling och därmed öka konkurrenskraften.
Pandemin pågår fortfarande och i takt med att den sträcker sig ut över tid kan det befaras
att konsekvenserna för folkhälsan blir allt större. Avdelningen kommer att bedriva en aktiv
omvärldsbevakning och även inhämta information från de egna verksamheterna för att
kunna ge underlag för planering av insatser i syfte att mildra negativa konsekvenser.
Situationen i Afghanistan innebär en stor osäkerhet kring framtida flyktingströmmar till
Sverige. Även om vi har många erfarenheter från 2015 och därefter, då ett stort antal
flyktingar sökte skydd även på Gotland, så kommer det ifall det blir aktuellt igen innebära
en ansträngd situation i flera delar av organisationen och tarvas extra resurser, så även på
samordningsnivå.
Ett förslag (”Kommuner mot brott”) om att göra det till en lagstadgad skyldighet för
kommuner att bedriva brottsförebyggande arbete kan leda till ökade krav – och därmed
ökade statliga resurser via ett allmänt statsbidrag – att bedriva verksamheten. Lagändringen
föreslås träda i kraft 2023.
Området kris och beredskap förväntas i kommande överenskommelser innehålla tydligare
förväntningar på hur arbetet ska bedrivas i regioner och kommuner. En skarpare
säkerhetsskyddslagstiftning som beslutades under senare delen av 2021 har bland annat lett
till bildandet av en ny enhet beredskap och säkerhetsskydd. Kraven på säkerhetsskyddet har
i och med lagen förtydligats och höjts.
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Parallellt med processen för framtagandet av genomförandeprogram har en strategi för
smart specialisering och tagits fram och beslutats. Under året har även processerna och
organisationen för att hantera projektmedel utvecklats och ett förslag till en
finansieringsplan har utarbetats. Finansieringsplanen och implementering av nya processer
leder till tydligare strukturer och ett utvecklat strategiskt arbetssätt för att stödja
genomförandet av målen i regionala utvecklingsstrategins genomförandeprogram. Målet är
tydligare styrning och fördelning av anslaget för förflyttning mot beslutade mål och
prioriteringar enligt Vårt Gotland 2040 inklusive genomförandeprogram.
Genom projektet Vägar till hållbar utveckling driver avdelningen det interna
utvecklingsarbete för att vi som organisation ska förbättra vårt hållbarhetsarbete. Projektet
ger en ökad resurssättning som möjliggör ett ökat fokus på hållbarhetsarbetet och att
accelerera genomförandet.
Under året har hela avdelningen för regional utveckling planerat för genomförandet av
RUS tillsammans med andra utvecklingsaktörer på Gotland, främst Uppsala universitet
Campus Gotland samt Länsstyrelsen. Det är tydligt att vi går mot ett arbete fokuserat på
hållbar utveckling. Vårt tredje styrkeområde, näringslivets energiomställning, syns bland
annat i verksamheten Energicentrum där ett projekt drivs med syfte att främja näringslivets
energiomställning på Gotland.
Samhällsbyggnadsprocessen har under flera år utvecklats och 2021 togs beslut om att göra
nödvändiga organisatoriska justeringar för en mer samlad organisation för
samhällsbyggnad. I en första del av detta samlas resurser för mark- och exploatering i en
enhet i samhällsbyggnadsförvaltningen för att öka effektiviteten inom
exploateringsverksamheten då en chef kan leda och fördela resurser för uppdragen inom
verksamheten. En processledare för att leda samhällsbyggnadsprocessen mot det nya läget,
mer effektivt och med högre kvalitet har tillsatts under 2021 och kommer framåt jobba för
en samlad organisation och effektivare arbetssätt.
Regeringsuppdraget till Trafikverket angående ”Uppdrag att analysera alternativa modeller
för färjetrafik till Gotland” har återrapporteras detta till infrastrukturdepartementet. De
gotländska ståndpunkterna är Gotlands grund i dialogen med Trafikverket i denna fråga,
vilket också har skett med anledning av upplevda brister i analys och förslag.
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Coronapandemin har fortsatt påvisat både styrkor och svagheter i den gotländska
beredskapen framförallt samhällsstörningar som pågår över lång tid och kräver uthållighet.
Händelsen utgör en god grund för fortsatt planering och att behovet av
kompetensutveckling inom området är stort de kommande åren. Effekterna av pandemin
har påverkat avdelningens förmåga att arbeta för att uppnå uppsatta mål.
Avdelningen resurser har prioriterats om för att stödja företag i kontakten med Region
Gotland samt samverkan med näringslivets representanter för att ta fram riktade regionala
stödåtgärder till krisande branscher. Även ett visst stöd av personella resurser för att stödja
vaccinationssamordningen inklusive lokalförsörjningen i detta har påverkat förmågan att nå
uppsatta mål.
Kunskapsläget kring effekterna av smittskyddsåtgärderna för att bemästra pandemin byggs
upp successivt. Vissa grupper har drabbats mer än andra och ungas levnadsvanor har
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förändrats mest. Många mår fortsatt bra, men vissa mår sämre. Det hälsofrämjande arbetet
behöver stärkas.
Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Avdelningen har tagit fram lägesbilder och underlag som visar på behov för att kunna
skapa likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i befolkningen. Förslag har
arbetats fram för framtida samarbetsprojekt samt mer ändamålsenlig organisation inom
regionen gällande arbetsmarknadsområdet. Avtal har skrivits med Röda Korset för att
kunna stötta utsatta grupper. Ett stort antal aktiviteter har genomförts inom ANDTS,
suicidprevention m.m. för att höja kunskapsnivån, lära sig verkningsfulla metoder eller hitta
nya samarbetsmöjligheter. Detta utgör en god grund för ett kraftfullare arbete för att
förbättra den sociala välfärden på Gotland. Avdelningen har en viktig funktion i att
strategiskt leda och planera för måluppfyllelse men att prata i termer av uppfyllt mål på
årsbasis känns inte möjligt utifrån hur målet är formulerat.
Det nya forumet för strategisk samverkan social hållbarhet där samtliga förvaltningar samt
Gotlandshem deltar kommer att ge oss bättre förutsättningar att leda och samordna arbetet
mot målet än mer, vilket är ett arbete på lång sikt.
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03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Avdelningen har bidragit till att Region Gotlands förmåga till ledning vid kris har, inte
minst genom erfarenheter från pandemin men även genom till exempel deltagande i
utvecklingssatsning totalförsvaret, stärkts och fortsätter att stärkas. Det finns
förbättringspotential att arbeta med framöver och vi måste fortsätta stärka våra generella
förmågor så vi klarar alla typer av händelser.
Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Befolkningen ökat till totalt 61 031 (sista september 2021) invånare. Vid årsskiftet 20/21
var antalet 60 124.
Projektet Bo, leva och verka har i samverkan genomfört analys och prioritering. En insats
för att stärka bilden av Gotlands arbetsmarknad har initierats med fokus på
transportbranschen, läraryrket samt spel.
Under våren och sommaren genomfördes kommunikationsaktiviteter riktade mot
distansarbetare som under pandemin flyttat till Gotland - aktiviteter som syftar till att få
dem att stanna kvar. Detta var en del i arbetet med "Välkommen till livet på Ön".
Varumärkesplattformen har godkänts av Regionfullmäktige och implementerats, bland
annat genom gotland.com.
Gotland Grow är namnet på den samverkan som byggts upp inom etablerings- och
företagsfrämjande systemet. En samverkan mellan Region Gotland, Tillväxt Gotland, Almi
samt Science Park Gotland. Paketering och kommunikation lanserats på gotland.com.
Arbetsmodell landsbygdsutveckling är framtagen och beräknas beslutad under 2022 Q1
Initiering av ett arbete att skildra livet i serviceorterna genom fotografering i syfte att skapa
synlighet och stärka attraktiviteten för att leva på hela ön.
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Inom ramen för åtgärdspaket finns satsningar som stärker möjligheterna att öka tempot i
arbetet med Lokala utvecklingsplanerna över hela ön.
Pandemin har bidragit till att fler deltidsboende arbetar på distans från Gotland. Vi vet
sedan tidigare undersökningar att våra framtida gotlänningar är de med någon slags kontakt
med ön sen tidigare, kanske genom en semester. I deltidsgotlänningarna finns många
möjliga bofasta på ön. Vi har också märkt av att vid rekryteringar söker personer ej bosatta
på ön tjänster inom regionen då de delvis bott på Gotland under pandemin.
De ”Gotländska ståndpunkterna” har som bärande tema att trafiken till och från Gotland
ska vara enkel, hållbar, prisvärd och snabb. Dessa parametrar kan var och för sig och
tillsammans ge förutsättningar för att människor i högre grad kommer att vilja besöka och
bosätta sig på Gotland.
I arbetet med översiktsplanen har delar fokuserats på att stärka och utveckla näringslivet
vilket framåt syftar till att skapa fler arbetstillfällen för nyinflyttade i arbetsför ålder.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och innovation har tagits fram i
samverkan med gotländska aktörer.
Under pandemin har Region Gotland tagit fram sex stödpaket för att stödja och stimulera
näringslivet.
Gotland Grow är namnet på den samverkan som under 2021 byggts upp inom etableringsoch företagsfrämjande systemet. En samverkan mellan Region Gotland, Tillväxt Gotland,
Almi samt Science Park Gotland. Paketering och kommunikation lanserats på gotland.com.
Ny fas i arbetet med att kvalitetsutveckla myndighetsutövning och bemötande gentemot
företag har genomförts. Förvaltningarna TKF och SBF har på avdelning- och enhetsnivå
genomfört konsultledda diskussionsövningar för ökad kompetens och förståelse.
Nytt företagsstöd REACT-checkar med inriktning mot omställning, hållbara
affärsmodeller, export och digitalisering implementerades under året.
Samverkansformen Näringslivsberedningen som är ett forum där
näringslivsorganisationerna samverkar med det offentliga har under året tagit fram en
gemensam plan för åtaganden som skall skapa tillväxt på Gotland. Planen benämns
Handslaget.
Nytt forum för ett operativt kompetensråd är etablerat. Nya instruktioner för strategisktrespektive operativt kompetensråd skall utarbetas. En plan och presentation för arbetet är
framtagen men arbetet är fördröjt med anledning av prioritering av arbete med OECD:s
analys/rapport, långtidssjukskrivning samt ökat behov av arbetskraftsanalyser under
pandemin.
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06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Avdelningen initierar och driver både exploateringsprojekt och privata initiativ och
förfrågningar som efter hantering i exploateringsgrupp (EXG) och markgrupp bedöms
som rimliga och realistiska. T.ex. markanvisning för hyresrätter till Resona i Fårösund, nya
studentbostäder på Visby Korpralen 1. Pågående exploateringsprojekt är Järnvägen,
Brodösen, Dubbel markanvisning, Romapaketet, Gråbo, Gymnastikhall Visborg där
avdelningen har en roll som projektägare.
Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
07. Gotlands klimatavtryck minskar
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Under året har vi arbetat med genomförandeprogram för RUS med fokus på klimat, miljö
och energi. Vi har inte haft något aktuellt miljöprogram eller energiplan för vårt interna
miljöarbete.
Avdelningen har arbetat med gotlandsprogrammet för FRO, fonden för rättvis
omställning. Vi har även samverkat med Energimyndigheten och länsstyrelse för
regeringsuppdraget Energipilot Gotland.
- 8 projekt har beviljats stöd om ca 15 msek inom Energipilotutlysningen
(Energimyndighetens utlysning som Region Gotland via Energicentrum guidat till
projektmedlen).
- arbete har initierats med näringslivet för att tillsammans med Fossilfritt Sverige och
Tillväxt Gotland etablera en handlingsplan för Fossilfri konkurrenskraft
- planering lagd för energi- och klimatkampanj 2022-2024
- rådgivning till allmänhet och företag på högsta antal tillfällen hittills
- underlag för regeländringar som skall möjliggöra energidelning mellan prosumenter har
tagits fram och kommunicerats till nationella myndigheter och departement
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08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Avdelningen bidrar till måluppfyllelse genom aktivt deltagande i en mängd vattenrelaterade
grupper och projekt, där de flesta har direkt eller indirekt bäring på målet. Bland annat kan
nämnas intern samordning och uppföljning av VA-planen, Blått centrum Gotland, det
interna VA-innovationsrådet samt sedvanlig ärendehantering, där bland annat det nya
åtgärdsprogrammet för bättre vatten stod i centrum under året. Vattenperspektivet har
också bevakats i processer för såväl ny översiktsplan, i täktärenden som i det
genomförandeprogram för klimat, miljö och energi som är under framtagande.
För måluppfyllelse är det viktigt att Gotlands grundvattentillgångar inte försämras, varken
kvantitativt eller kvalitativt. I juli kom mark- och miljööverdomstolens beslut att inte pröva
Cementas överklagade brytningstillstånd på grund av bristfälligt underlag, bland annat när
det gäller företagets miljökonsekvensbeskrivning som i sin tur bland annat ska beskriva hur
den tänkta brytningen kommer påverka grundvattnet. Beslutet fick omedelbart stort
medialt genomslag, eftersom företagets brytningstillstånd löpte ut under hösten. Cementa
startade omedelbart processen kring en nytt, kortare brytningstillstånd där avdelningen
medverkade i avgränsningssamrådet kring miljökonsekvensbeskrivningen.
Blått centrums verksamhet intensifierades i och med tillkomsten av
torskforskningsprojektet ReCod, vilket resulterade i en utbyggnad av forskningsstationen
Ar och nya tjänster. 2021 var sista året som försöksverksamhet för Blått centrum.
Regionstyrelsen fattade under våren beslut om att medverka till att permanenta
verksamheten från och med 2022.
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen
på ekosystemen
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Region Gotland tillsammans med delar av näringslivet på Gotland ansökt om deltagande i
Biogas Research Center.
Gett bidrag till Lokala naturvårdsprojekt (LONA).
5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Avdelningen bidrar på olika sätt till måluppfyllelsen På ett sätt bidrar avdelningen genom
att tillsammans med TKF och SBF arbeta med att utveckla och förbättra bemötandet av
företagare i olika typer av tillstånds- och tillsynsprocesser. Avdelningen har också dialog
och understöder dialoger mellan näringslivsorganisationer och de aktuella verksamheterna, i
syfte att utveckla och förbättra för brukare/kund. Detta syns resultatmässigt i NKI-
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mätning att flera verksamheter också förbättras sina resultat, dock ej alla. Vidare arbetar
avdelningen med att stödja och utveckla tvärperspektiven inom organisationen och bidrar
på så vis till den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingen, till exempel
utvecklingen av handläggarstöd för tvärperspektiven i ärendehanteringen Det rör sig även
om utveckling av samhällsbyggnadsprocessen, lokalförsörjning samt det breda begreppet
social välfärd.
Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Avdelningen arbetar med att etablera ett pilotprojekt avseende servicepunkter, som ska
underlätta för invånarna att komma i kontakt med Region Gotlands olika verksamheter.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Inom ramen för arbetet med ett förbättrat företagsklimat så har NKI gått framåt för de
flesta av regionens myndighetshantering av tillstånd och tillsyn, ett arbete som avdelningen
samverkar med TKF och SBF i.
1
2. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:

13

Regional utveckling

Verksamhetsberättelse 2021

Avdelningen medverkar, förutom i arbetet med en ny styrmodell och koncerngemensam
lokalförsörjning, också i arbetet med etableringen av en ny samhällsbyggnadsprocess.
Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Stillasittandet ökar i och med hemarbetet. Våren 2021 genomfördes en friskvårdsaktivitet
genom HittaUt med avledningen för regional utveckling för att öka den fysiska aktiviteten.
Riskbedömningar för hemarbete har genomförts där ergonomi och vikten av att få till
fysisk aktivitet dagligen har lyfts.
6 Kvalitetsberättelse
Se ovan under kapitel 5.
6.1 Inkomna synpunkter

7 Väsentliga personalförhållanden
På avdelningen har det under året varit en del personalförändringar till följd av naturlig
ersättningar och verksamhetsjusteringar, men inte i någon onormal takt. Däremot har ett
flertal långtidssjukskrivningar, dock ej arbetsrelaterade, lett till en ansträngd
personalsituation inom vissa verksamhetsområden. Givet ett antal beslut under vårens
budgetberedning och höstens budgetavstämning om utökning av verksamhet så har ett
antal rekryteringsprocesser påbörjats och till del även slutförts.
Under året har ett chefsbyte genomförts i enheten Hållbar tillväxt. Chefsbytet och en
ökning av ett antal projektanställningar har medfört organisatoriska justeringar. Bland annat
har en tjänst som biträdande enhetschef inrättats, då enheten dels är stor och dels finns på
två olika platser.
Patientnämndens kansli kommer att ingå i en annan avdelning från årsskiftet där liknande
verksamheter utifrån arbetssätt, förutsättningar och behov blir samlade. Utifrån flera
förändringar inom kris- och beredskapsområdet planeras för nyanställningar med utökade
statliga bidrag, och det innebär också att det blir en egen enhet inom avdelningen med
namnet beredskap och säkerhetsskydd. Det kan finnas skäl att se över hur även andra
14
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behov i organisationen kan mötas i samband med att dessa förändringar genomförs för att
se hur vi ger bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetare att leverera på olika
uppdrag.
Energicentrums verksamhet har byggts upp under året. Vid årets start fanns endast en
verksamhetsledare. Nu finns inom verksamheten verksamhetsledare,
kommunikationsstrateg och teknisk projektledare tillsammans med energicoach,
kommunikatör och universitetsstudent samt projektanställningar. Avdelningen har även
förstärkt avseende resurser för intern samverkan och arbetssätt för klimat, miljö och energi.
Utöver detta har exploateringsverksamheten tappat resurser under 2021. Det påverkar hela
regionens exploateringsverksamhet, men samtidigt fokuserar samhällsbyggnadsprocessens
utveckling på förstärkta resurser inom exploatering som förhoppningsvis är på plats till
halvårsskiftet 2022.
Avdelningens anställda har under året jobbat företrädesvis hemifrån. Det är en utmaning
för arbetsmiljön både fysiskt och psykiskt. Det är en utmaning även för medarbetarskapet
och ledarskapet.
7.1 Lönebildning

7.2 Personalvolym

Avseende personalvolym under perioden så är förändringen förhållandevis marginell.
Antal anställda Förändring mot
Dec 2021
Dec 2020

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Dec 2020
Dec 2021

Alla anställningsformer

54

2

53

2

Tillsvidare

42

1

42

1

Tidsbegränsad

12

0

11

0

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare

Angående faktiskt arbetad tid under perioden så är förändringen mot tidigare marginell.
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Dec 2021 Jan - Dec 2020
90008 Regional utveckling

Förändring

40

41

-1

2

2

0

9000820 Social välfärd

10

10

0

9000830 Hållbar tillväxt

18

18

0

9000840 Samhällsplanering

10

10

-1

9000810 Regional utveckling gem

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.
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7.3 Sjukfrånvaro

Avdelningen har också drabbats av ett flertal längre sjukskrivningar, som påverkar den
ackumulerade sjukfrånvaron negativt. Dessa är inte arbetsrelaterade, men får en tydlig
negativ påverkan på arbetsbelastning och produktionskapacitet. Avdelningen arbetar aktivt
för att hantera detta på bästa sätt.
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Dec 2021
Dec 2020

Förändring %
enheter

Alla

4.24%

2.58%

1.66%

Kvinna

4.50%

2.63%

1.87%

Man

3.77%

2.49%

1.27%

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.

Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)
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8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat

Utfallet på det ekonomiska resultatet präglas av en icke utnyttjad post för förstudier i
exploatering samt påverkan av ett antal sjukskrivningar.
Kontostruktur

Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2021
2021

Avvikelse Jan Dec 2021

Utfall Jan- Dec
2020

-51 767

-44 579

7 188

-33 906

INTÄKTER

13 720

31 032

17 312

30 530

Statsbidrag

10 851

27 495

16 644

26 424

2 869

3 036

167

2 589

Intern resursfördelning

380

380

1 517

Övriga intäkter

120

120

Försäljning vara/tjänst

KOSTNADER

-65 487

-75 611

-10 124

-64 436

Personal

-40 229

-39 428

801

-38 963

-8 509

-10 560

-2 051

-12 427

-499

-2 479

-1 980

-1 109

-3 314

-3 612

-298

-2 505

-1 558

-1 558

-3 319

-17 975

-5 039

-6 112

Köp av tjänst
Förbrukn. mtrl
Lokaler
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

-12 936

I tabellen visas intäkter och kostnader för året, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även
fjolårets redovisade intäkter och kostnader.
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8.2 Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsökningen speglar de tillskott av medel avdelningen fått till följd av nya
uppdrag.
Kontostruktur

Utfall Jan - Dec
2021

Utfall Jan- Dec
2020

Förändring

Förändring %

-44 579

-33 906

-10 672

31%

INTÄKTER

31 032

30 530

503

2%

Statsbidrag

27 495

26 424

1 072

4%

Försäljning vara/tjänst

3 036

2 589

448

17%

Intern resursfördelning

380

1 517

-1 137

-75%

Övriga intäkter

120

Resultat

120

KOSTNADER

-75 611

-64 436

-11 175

17%

Personal

-39 428

-38 963

-465

1%

Köp av tjänst

-10 560

-12 427

1 868

-15%

Förbrukn. mtrl

-2 479

-1 109

-1 369

123%

Lokaler

-3 612

-2 505

-1 106

44%

Intern resursfördelning

-1 558

-3 319

1 761

-53%

-17 975

-6 112

-11 863

194%

Övriga kostnader

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas
förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

8.3 Kostnader och intäkter med anledning av pandemin

Lokalförsörjningsstrategen bidragit med lokalsamordning för vaccinationsarbetet under
2021 likväl som en projektledare, vilket har genererat tillkommande intäkter.
8.4 Investeringar

Planarbetet för Sotaren har ej kunnat prioriteras från planenheten på SBF och
fortsättningen är beroende av resurs från plan. Marknadsaktörer vill ha in mer handel i
planen, vilket togs bort på politiskt initiativ inför samråd. Finns även förslag att minska
planområdet att endast omfatta området mellan Linds och McDonalds.
När det gäller industrimark så finns beslut i RS att genomför projektet (avser Österby samt
område vid Bingerskvarn), men direktiv om att Romapaketet skulle prioriteras gjorde att
tänkt resurs från Mark styrdes om till det istället. I bästa fall, om nya resurser till Mark
anställs under våren, kanske projektet kan startas under hösten.
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Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Dec

Avvikelse
budget 2021

-60 940

-16.0

-60 924.0

-4.0

4.0

-12.0

12.0

14000 Förvärv/ kommande försälj
14040 Försäljning Fastighet
28045 Landsbygdsutveckling

-8 000

-8 000.0

-15 940

-15 940.0

81004 Sotaren terra Nova VA

-3 000

-3 000.0

81010 Industrimark

-8 000

-8 000.0

-26 000

-26 000.0

81003 Sotaren Terra Nova

81022 Pott kommande proj expl
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9 Bilagor
9.1 Aktivitetsuppföljning

Följande symboler används under status:

Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Ta fram och etablera samverkansformer med såväl interna som externa
aktörer rörande friluftsliv.
Kommentar:
Vi stödjer idrottsrörelsen i projektet ”Hitta ut” samt i samverkan med utvecklingsbolag samt HjärtLungföreningen
ansvarar vi för Hälsans stig som är i bra skick. Vi har en löpande dialog med avdelningen för kultur och fritid bl a kring
utformning av genomförandeprogram social välfärd och arbetssättet kopplade till det.
Flera strukturer för samråd och samarbete har strukturerats om för att med förnyad kraft kunna arbeta med
implementeringen av RUS:en. Det gäller bland annat samverkansforum social välfärd med externa aktörer,
integrationsrådet samt interna strukturer för samordning kring integration.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Arbeta med Region Gotlands organisation under höjd beredskap genom att
bland annat påbörja krigsplacering inom samhällsviktiga verksamheter.
Kommentar:
Arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet är påbörjat med anledning av pandemin och kommer att
fortsätta och utvecklas de kommande åren.
Arbetet med att fastställa krigsorganisation och inleda krigsplacering avbröts i samband med pandemin. Under Q4
genomfördes framgångsrikt ett test på vår metod för så kallad ”disponibilitetskontroll” på en enskild verksamhet.
Avdelningen har även hållit ihop regionens deltagande i utvecklingssatsningen totalförsvaret (UT) som har gett
förutsättningar för framför allt SOF och TKF att utveckla sin organisation under 2021.
Genomföra åtgärder för stärkt krisberedskap och kontinuitetsplanering för
regionen och i förvaltningens samtliga avdelningar´.
Kommentar:
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Pandemin har medfört att krisberedskapen har stärkts och krismedvetenheten har ökat. Det finns dock ett stort behov
av utbildning och utveckling när pandemin är över. Under pandemin har det inte funnits förutsättningar att bedriva
denna verksamhet i någon större utsträckning. Under Q3-Q4 har förbättringsarbete med ledningsplatser m.m.
prioriterats.
Färdigställa regionens plan utifrån Lagen om extraordinära händelser.
Kommentar:
Uppdatering av LEH har ej kunnat genomföras under 2021. Planen är att göra en mindre justering under Q1-2 2022
för att sedan processa fram en helt ny plan till 2023.

Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Ta fram en ny digital varumärkesplattform och verktygslåda för att utveckla
platsvarumärket Gotland och tydligare inkluderar perspektiven bo, leva och
verka.
Kommentar:
Varumärkesplattform för Gotland är framtagen och godkänd i regionfullmäktige, och har implementerats bland annat
genom gotland.com, men även genom att skapa samverkan med aktörer på Gotland.
Projektet Bo, leva och verka har initierat aktiviteter kring att de många distansarbetare och deltidsgotlänningar som
bott på Gotland under pandemin ska stanna kvar. Även en kommunikativ insats med samverkan mellan arbetsgivare
på ön har initierats, med målet att stärka bilden av att det finns en attraktiv arbetsmarknad på ön.
Gotland.com lanserades under juni tillsammans med den nya varumärkesplattformen. I detta arbete inkluderas
verksamheter på hela Gotland i den så kallade verktygslådan där de kan marknadsföra sin egen verksamhet. I
samband med lanseringen har även annonser visats för att stärka varumärket och driva trafik till gotland.com.
Utveckla och införa ny arbetsmodell för landsbygdsutveckling.
Kommentar:
En ny arbetsmodell för landsbygdsutveckling är framtagen och presenterad för regionala utvecklingsutskottet. Den tas
upp för beslut i Regionstyrelsen under Q1 2022, efter att förankring skett i TKF/TN och SBF/MBN.
Genom pilotverksamhet i Hemse och Östergarn utarbeta ett regiongemensamt
koncept för servicepunkter.
Kommentar:
Under december 2021 rekryterades en projektledare och projektet startades upp på 30 %.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland
Med utgångspunkt i ny regional utvecklingsstrategi ta fram
genomförandeprogram för samhandling kring näringslivets förutsättningar och
innovation.
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Kommentar
Ett genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och innovation har tagits fram i samverkan med gotländska
aktörer. Programmet tas upp för beslut av Regionfullmäktige under Q1 2022.
Ta fram ny arbetsordning för att utveckla kompetensplattformen till ett
kompetensråd med stärkt strategiskt fokus på regionala
kompetensutmaningar.
Kommentar:
Arbetet är fördröjt med anledning av prioritering av arbete med OECD:s rapport, långtidssjukskrivning samt ökat
behov av arbetskraftsanalyser under pandemin.
Nytt forum för ett operativt kompetensråd är etablerat. Nya instruktioner för strategiskt- respektive operativt
kompetensråd skall utarbetas. En plan och presentation för arbetet är framtagen.
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Införa gemensam beredning för samhällsbyggnad. (Gemensam aktivitet med
SBF och TKF).
Kommentar:
Forumen är etablerat och två samhällsbyggnadsberedningar har hållits under hösten 2021.
Genomföra externt samhällsbyggnadsforum. (Gemensam aktivitet med SBF
och TKF).
Kommentar:
Digital Samhällsbyggnadskonferens som fått positiv feedback genomförandes i december 2021. Både interna och
externa roller inom samhällsbyggnadsprocessen lyftes fram vid det tillfället.
Genomföra samråd och ta fram granskningsförslag till Översiktsplan Gotland
2040 (ÖP).
Kommentar:
Tidplanen för översiktsplanen har flyttats framåt och samrådet genomförs istället januari – april 2022 enligt beslut i
regionstyrelsen.
Ett granskningsförslag kommer att tas fram under hösten 2022 efter att en samrådsredogörelse upprättats.

Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Etablera Energicentrum Gotland som permanent verksamhet.
Kommentar:
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Verksamheten har under året etablerats med rekrytering av grundbemanning, avtalad lokal och etablerad webbsida.
Vidare har två projekt beviljats och skapat utrymme att utveckla företagsrådgivningen och visstidsanställning av en
heltid och två deltid. Vi har under hösten även haft en praktikant från UUCG som har igångsatt och utvärderat
visualiserings- och uppföljningsverktyget ClimateView. Energicentrum Gotland är nu ett etablerat energikontor och
medlem av Energikontoren Sverige.
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Med utgångspunkt i ny regional utvecklingsstrategi ta fram och påbörja
implementeringen av genomförandeprogram för samhandling kring klimat,
miljö och energi,
Kommentar:
Förberedande arbete inleddes redan under 2020. Under 2021 har programarbetet utförts dels av arbetsgrupper för
respektive prioritering (Stärk tillgängligheten, Gå före i klimat- och energiomställningen, Säkra miljö och vatten samt
Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning), dels av ett processledningsteam. Arbetet har skett i olika
konstellationer med interna och externa aktörer. Vid årets slut förelåg ett mer eller mindre färdigt förslag till program.
Implementering startar efter antagande under 2022.
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen
Förstärka miljö- och energiperspektivet inom ramen för ÖP-arbetet.
Kommentar:
Ur översiktsplanens sammanfattning: ”Man brukar säga att översiktsplanen är den regionala utvecklingsstrategins
fysiska avtryck på marken och detta syns tydligt i den nya översiktsplanen där den regionala utvecklingsstrategins mål
och prioriteringar har konkretiserats i ett antal fokusområden som tillsammans utgör översiktsplanens övergripande
utvecklingsinriktning för Gotland”. Vårt Gotland 2040 är regionens styrande dokument för hållbar utveckling.
Översiktsplanen har använt prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin för planens olika fokusområden.
Dessa fokusområden syftar till att förstärka miljö- och energiperspektivet:
Anpassa samhället till ett förändrat klimat
Skydda och förstärk tillgången till yt- och grundvatten
Ställ om till hållbar konsumtion och produktion
Utveckla hållbara och fossilfria transportsystem
Bedriv ett hållbart brukande av skog, mark och vatten och säkra den biologiska mångfalden
Gå före i klimat- och energiomställningen

Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Ta fram och förankra en fastighetsstrategi för Region Gotland.
Kommentar:
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En fastighetsstrategi finns idag redan i mångt och mycket i de riktlinjer och rutiner som finns för Region Gotlands
fastighetsverksamhet. Ett system som hanterar data om vilka fastigheter som ska utvecklas, avvecklas och/eller
underhållas bör arbetas fram i avdelningen för fastighetsförvaltning.
Utveckla regionens samlade ledningssystem omfattande revidering av
styrmodellen utifrån ny RUS, ta fram en övergripande bild av ledningssystemet
samt översyn av styrdokument
Kommentar:
Arbetet med framtagande av ny styrmodell för Region Gotland med koppling till RUS:en Vårt Gotland 2040 sker under
2021 och 2022.. Den kritiska faktorn är en fungerande yta för interaktion mellan processerna, vilket förutsätter en
utvecklad med långsiktig koncerngemensam planering. Det vill säga en röd tråd genom hela kedjan. Ett förslag till ny
styrmodell ska kunna antas av regionfullmäktige i juni 2022.
Ta fram en regionövergripande lokalförsörjningsplan för Region Gotland med
syfte att optimera det samlade lokalresursutnyttjandet.
Kommentar:
Den första regionövergripande lokalförsörjningsplanen kommer att finnas framtagen till budgetberedningen 2022. Då
det saknas flera viktiga underlag för att kunna redovisa en fullständig strategisk bedömning kommer planen att peka
ut de områden där fokus behöver läggas framåt. T.ex. fastighetsinventering, underhållsplan, koppling till
investeringsprocessen, prioriterade områden där flera förvaltningar finns med sina verksamheter.
Ta fram objektförvaltningsplaner för samtliga objekt inom
regionstyrelseförvaltningens ansvarsområde.

Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
På arbetsplatsträffar i förvaltningen arbeta igenom och identifiera åtgärder för
förflyttning i de fyra områdena (samverkan över gränser, från försiktighet till
tillit, lärande och utveckling, stolthet och helhetsförståelse) formulerade för
utvecklad organisationskultur.
Kommentar:
En utveckling av processen avseende avdelningsgemensam VP-process har påbörjats. Detta är i linje med
utvecklingssatsningen Vägar till hållbar utveckling som avdelningen bedriver. Vidare pågår diskussioner med
länsstyrelsen kring samverkan såväl inom området kris- och beredskap samt social välfärd. Bland annat har regionen,
nu när vi har en nyligen antagen RUS, tagit över forum för social välfärd som länsstyrelsen har drivit i några år.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet
är i fokus
Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder som
minimerar konflikter som påverkar arbetet negativt.
Kommentar:
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Avdelningens chefer har deltagit i chefsforum. Alla enheter inom avdelningen gör en handlingsplan utifrån resultatet
på medarbetarenkäten. En enhet är klar med att hantera medarbetarenkätens resultat i i form av en handlingsplan.
Det har inte framkommit att det finns några nämnvärda konflikter som genom tydliga åtgärder som enheten styr över
kan påverkas. Två enheter och ledningsgruppen kommer att genomföra detta i början av 2022.

9.2 Verksamhetsmått/nyckeltal
Nyckeltal/verksamhetsmått
RU
Antal besök turistbyrån

2021

2020

2019

2018

2017

46 784

26 631

91 157

90 101

91 733

År 2020 första pandemiåret, med reserestriktioner. Under 2021, det andra pandemiåret var
byrån stängd januari till och med 5 maj.
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9.3 Internationellt arbete

1. Redovisa pågående EU-projekt och andra internationella projekt
OECD Territorial Review
Vägar till hållbar utveckling
Gemensam digital plattform
TFA Sydost
Region Gotland - Berislav Municipality
2. Redovisa övrigt internationellt arbete
ICLD-projektet med Kibaha som regionen driver och där enhetschef för social hållbarhet
sitter i styrgruppen har på grund av pandemin i princip varit vilande.
Avdelningen har medverkat i nätverksaktiviteter inom ramen för de av Region Gotland
prioriterade internationella nätverken. Deltagande i internationella nätverk har främst skett
genom digitala möten, framförallt genom arrangemang av CPMR och UBC.
Region Gotland är ordförande och sammankallande i CPMR Sverige-gruppen.
Arbetet med att revidera internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 inleddes
hösten 2020 och slutfördes våren 2021. Regionfullmäktige antog Internationell strategi för
Region Gotland 2021-2024 i juni 2021.
Under 2021, har arbetet slutförts med att ta fram det operativa programmet för ERUF i
Småland och öarna tillsammans med de andra länen i programområdet, samt det operativa
programmet för Interreg Central Baltic. Förvaltningen har även bistått Tillväxtverket i
framtagandet av omställningsplan för Gotland samt operativt program för Fonden för en
rättvis omställning (FRO). Arbetet med att ta fram regionala handlingsplaner inom ESF +
har inletts tillsammans med de andra länen i Småland och Öarna. Information om arbetet
regionalt har ägt rum via Partnerskapet för EUs Fonder och Program på Gotland och via
Tillväxtrådet.
Avdelningen har arbetat med internationell marknadsföring av Gotland på den tyska
marknaden. Detta har gjorts framförallt genom samarbete med Visit Sweden som arbetat
aktivt med att attrahera tyska journalister att åka till Gotland och göra reportage. Detta har
skett genom ett samfinansierat projekt, där destination Gotland är medfinansiär.
Förutom detta har Gotland tagit emot journalister från andra länder, bland annat England.
Även där har vi planerat och genomfört program.
Arbetet med Energimyndighetens uppdrag, att möjliggöra att Gotland blir ett pilotområde
för Sveriges omställning till ett hållbart energisystem, har medfört ökat internationellt
intresse för Gotland inom energiomställning. Region Gotland har genom etablerandet av
Energicentrum Gotland tagit tillvara det internationella intresse och haft erfarenhetsutbyten
med andra regioner, bland andra Samsö.
Avdelningen har tagit fram en Strategi för smart specialisering i Gotlands Län 2021 – 2027.
Inom ramen för det arbetet har internationell omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte ägt
rum.

26

Regional utveckling

Verksamhetsberättelse 2021

Arbetet med OECD Territorial Review Gotland har fortlöpt under 2021. Arbetet har
omfattat genomförande av 2 digitala besöksprogram och ett fysiskt besöksprogram på
Gotland. I december fick avdelningen ta del av det första utkastet från OECD.
ICLD-projektet med Kibaha som regionen driver och där enhetschef för social hållbarhet
sitter i styrgruppen har på grund av pandemin i princip varit vilande.
Exempel på internationella möten och utbyten under 2021


SKR:s internationella dag den 27 januari, digitalt möte från Stockholm, med
deltagande av tjänstepersoner



Region Gotlands interna internationella nätverk har haft 7 möten under 2021: 1/2,
29/3, 3/5, 15/6, 7/9, 27/10, 20/12.



Partnerskapet för EU:s Fonder och program på Gotland har haft 4 mötestillfällen:
22/9



Avdelningen har deltagit i lanseringen av Interreg Central Baltic Programme 15/11



Avdelningen arrangerade ett öppet möte om EUs Fonder och Program den 17/11
med medverkan av Stockholmsregionens Europaförening.



Hansa-dagarna i Riga den 19-21 augusti genomfördes utan medverkan av andra
Hansestäder fysiskt på plats. Tjänstepersoner och representanter från
regionstyrelsen och delegater deltog digitalt.



Höstkommissionen i HANSAN ägde rum den 16 oktober i Neuss, Tyskland, med
representation från regionstyrelsen.



Energicentrum arrangerade elflygsdag på Visby flygplats den 1/10 med deltagande
av internationell media



Avdelningen arrangerade OECD study mission till Gotland den 4-8 oktober



CPMR Baltic Sea Commission general assembly den 23 september med deltagande
av regionstyrelse och tjänsteperson från förvaltningen.



CPMR General Assembly och Political Bureau den 13-14 oktober, som ägde rum
digitalt, med deltagande av regionstyrelsen och en tjänsteperson från förvaltningen.



CPMR Political Bureau den 26/3 med representation av regionstyrelse



Peer review den 16 juni med Région Corse (Korsika) och CPMR om smart
specialisering



Region Gotland var värd för Estlands ambassadör den 2/6, med representation av
regionfullmäktiges ordförande och medverkan av riksdagsledamöter, sakkunniga
strateger från avdelningen



Via medlemskap i Stockholmsregionens Europaförening, SKR och CPMR har
förvaltningen tagit del av programinnehåll i förslagen för EU:s
sammanhållningspolitik, sektorsprogrammen och återhämtningsfonden. Vid det
regionala utvecklingsutskottets sammanträden och vid möten med Partnerskapet
för EU:s Fonder och Program på Gotland, vid Tillväxtrådets möten, samt vid det
internationella interna nätverkets möten har förvaltningen informerat.
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Därutöver har det omvärldsbevakats och delats erfarenheter med andra regioner
genom deltagande i de internationella nätverkens digitala aktiviteter, och via
nätverksträffar för EU-samordnare på SKR.



Förvaltningen har deltagit i nationella nätverksträffar som Tillväxtverket bjuder in
till om revideringen av Östersjöstrategin.



Avdelningen har deltagit i lanseringen av Horisont Europa den 10 februari



Avdelningen bistår förvaltningen i beredningen av ärenden till ICLD:s
styrelsemöten.



Deltagande i regional referensgrupp till framtagande av effektrapport om Covid-19
på sammanhållningspolitiken som beställts av Europaparlamentets kommitté för
regional utveckling.

3. Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet
Synlighet för Gotland, tillgång till kvalificerad analys, påverkansmöjligheter inom EU,
omvärldsbevakning som utgår från Gotlands intressen och möjligheter, information om
utlysningar och samarbeten inom Europa, erfarenhetsutbyten med andra öar och
kustregioner, goda internationella exempel kring de styrkeområden vi arbetar med, såsom
kulturarv, hållbar samhällsplanering, hållbar besöksnäring och mat- och livsmedel, samt
energiomställning. För avdelningen är internationella utbyten och omvärldsbevakning
betydelsefulla för att kvalitetssäkra arbetet med framtagande av bland andra RUS:en,
genomförandeprogrammen av RUS och strategi för smart specialisering.
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1 Sammanfattning
2021 har för Kultur- och fritidsavdelningen varit ett arbetsintensivt år. Fokus har legat på
behovskartläggning och hantering av pandemistöd och anpassning till restriktioner. Statliga
och regionala förstärkningar har möjliggjort förenings- och kulturlivets fortlevnad samt
digital utveckling. Utöver arbetet med pandemistöd- och anpassningar har flera större
projekt kunnat genomföras, såsom slutförandet av förstudie kring badhus i Visby,
omdanande av kulturutvecklarorganisationen samt Stärkta bibliotek och Bokstart. Inom
området kultur och hälsa har en rad insatser genomförts med fokus på psykisk hälsa.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin har fortsatt dominerat avdelningens arbete både strategiskt och operativt. Ett
historiskt krispaket har administrerats och utbetalts av avdelningen.
Inom fritid har det innefattat hyresbefrielse i regionala idrottsanläggningar samt extra
driftsstöd till föreningar som driver egna anläggningar. Driftsstödet för samlingslokaler som
till viss del är aktivitetsbaserat har utbetalats enligt 2019 års nivå för att minska effekten av
minskade arrangemang under pandemitiden. Av samma anledning har aktivitetsstöd för
barn- och ungdomsaktivitet samt pensionärs- och funktionsföreningar utbetalats enligt
2019 års nivåer. I december utbetalades en extra omgång av de aktivitetsbaserade stöden till
samtliga fritidsföreningar. Vidare har RF-SISU Gotland fått förfoga över två miljoner
kronor som ett sökbart uppstartsstöd riktat mot idrottsföreningarna samt en miljon kronor
riktade mot Fritidsbanken i syfte att främja för barn och ungas rörelse.
På kulturområdet utlystes förstärkt arrangemangsstöd för att kunna möta behovet av
omställning till restriktioner. Två utlysningar av särskilda uppdrag till fria professionella
kulturskapare har hanterats under året, en i maj och en i december. Kulturkonsulenterna
och kulturenheten mottog medel för att tillgängliggöra de första 30 särskilda uppdragen i
ett Mixed minds under kulturdagen i Visby samt en mindre bygdegårdsturné på
landsbygden. Det regionala återstartspaketet i december inkluderade satsningar på
kulturorganisationer, enskilda kulturskapare, de regionala kulturinstitutionerna, Gotlands
filmfond samt inköp av konst till Region Gotlands konstsamling. Under året beviljades
Region Gotland av Kulturrådet en tillfällig förstärkning på 10 247 000 kr för aktörer inom
Kultursamverkansmodellen och en ytterligare förstärkning på 391 000 kr tillkom under
oktober, vilken tilldelades kulturkonsulenternas gemensamma samarbeten under första
hälften av 2022.
Pandemin har även påverkat den dagliga verksamheten inom samtliga verksamheter på
avdelningen. För fritidsverksamheten har tillgängligheten på badhus och inomhushallar
begränsats. Under sommaren öppnades det tidigare stängda Solbergabadet upp under
begränsade former för allmänheten. Under oktober till december hade badet öppet som
vanligt, men i slutet av året infördes restriktioner som återigen begränsat öppettiderna. För
kulturen innebar pandemin under det första halvåret att många arrangemang fick ställas in
eller ställas om. Till sommaren kom arrangemang och utåtriktade aktiviteter igång i takt
med att restriktionerna lättade och under hösten upplevdes en ketchupeffekt med ovanligt
många kulturarrangemang som gick av stapeln. En del arrangörer vittnade dock om att den
äldre publiken inte helt och hållet vågade återvända till kulturscenerna. Bibliotekens
verksamhet anpassades bland annat med plastskärmar vid diskar, användning av visir ute i
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biblioteksrummet, skyltning och ändrade låneregler och rutiner kring utlämning av böcker
Större delen av året arrangerades ingen programverksamhet, men under senhösten
återstartade verksamheten i mindre skala, både i fysisk- och hybridform. Kunskaperna om
digitala mötes- och utbildningsformer har till följd av pandemin ökat hos personalen.
Hemsebadet har haft stängt för renovering av bland annat stora bassängen. Under hösten
sköts ytterligare medel till som möjliggjorde renovering även av omklädningsrummen.
På fritidsområdet har stort fokus och arbete legat på badhusfrågan för Visby.
Regionfullmäktige har nu beslutat om lokalisering till Solberga Park – även detta ett
historiskt beslut.
Utmaningen av driften av Solberga- och Hemsebadet är i slutskedet och
upphandlingsunderlaget planeras att vara klart i februari för anbud. Mycket tid har fått
omprioriterats till utmaningen vilket gett konsekvenser inom andra områden såsom
revidering fritidspolitiskt program. Arbetet fortgår men kommer inte vara möjlig till beslut
förrän Q1 2023.
Förändringen av kulturkonsulentorganisationen påbörjades ungefär samtidigt med en
förändring av uppdrag mot mer strategisk karaktär, förändring av sysselsättningsgrader och
huvudmannaskap samt arbetssätt. I slutet av året slutfördes rekrytering av musik- och
teaterutvecklare, litteraturutvecklare och filmutvecklare.
Tre nya projekt beviljades medel från externa bidragsgivare till kulturenheten under året:
- Kompetensutvecklingsmedel från Socialstyrelsen till personal gällande hbt-personers
rättigheter
- Medel till Film på Gotland från Nordisk Kulturkontakt för ”Hållbar samproduktion i
Baltikum och Norden”
- Medel till Film på Gotland från Svenska filminstitutet för Talent to Watch.
Ett 40-tal ungdomar fick genom kultursommarjobb möjlighet att arbeta med kultur och
visa upp resultaten inför publik i Kultudralen – en succé tack vare film, scenkonst- och
danskonsulenterna i samarbete med professionella handledare och Länsteatern,
Kulturskolan, Gotlandsmusiken och Arbetsförmedlingen.
Ett dansresidens genomfördes under hösten samt en satsning på en professionell plattform
för produktion av dans/rörlig scenkonst. Denna genererade bland annat utvecklandet av
scenkonstföreställningen ”Knut och Kvargen” av artisten Clara Strauch och dansaren
Simon Rydén.
Film på Gotland vann under vårvintern Region Gotlands förnyelsepris tillsammans med
Romaskolan och digital äldreomsorg för projektet ”de äldres ögon”. Film på Gotland
genomförde även Bergmanveckans Talangdagar i samarbete med Sveriges alla filmregioner
på Fårö, samt arrangerade förhandsvisning och premiär av den internationellt hyllade och
Fåröinspelade långfilmen Bergman Island både på Fårö och i Visby.
En halvtidsrapport för filmstrategin redovisades i juni i samband med politiskt beslut kring
start för filmsamverkan mellan Region Gotland genom Film på Gotland och den nybildade
filmfonden Film Stockholm. En kick-off för den regionövergripande filmsamverkan ägde
rum under branschdagarna i samband med Stockholms filmfestival i november.
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Inom biblioteksverksamheten har arbetet med den nya regionala biblioteksplanen 20222024 fortsatt. Slutgiltigt beslut om den nya planen väntas äga rum i början av 2022.
Bibliotekens personal har haft en tuff tid under årets första halva på grund av dålig
arbetsmiljö och upplevda brister i ledarskap. De tidigare cheferna slutade innan sommaren
och tillförordnad enhetschef och dito biträdande enhetschef var på plats i juni. Fokus från
cheferna lades på att förbättra personalens arbetsmiljö samt ordning och reda i rutiner och
arbetssätt. Årets medarbetarenkät visar på klara förbättringar vad gäller arbetsmiljö och
förtroende för ledningen. I december blev rekryteringen av biträdande enhetschef klar och
tillträde sker i början av mars. Före jul påbörjades rekryteringen av enhetschef, med
planerat tillträde före sista maj.
Under sommaren anställde länsbiblioteket en tillförordnad litteraturutvecklare och en
samordnare för Bokstart. Under året har projektet Bokstart avslutats, sammanfattats i två
rapporter och resultaten har presenterats för politik och allmänheten. Projektet har
överförts till ordinarie verksamhet och från hösten gör bibliotekspersonal hembesök till alla
förstagångsfamiljer på Gotland.
Den tillförordnade litteraturutvecklaren har under hösten startat upp några av
kulturplanens aktiviteter på området, som t ex att synliggöra och stärka litterära aktörer och
sprida skrivaktiviteter till elever i skolan.
Genomförande av processer i projektet Stärkta bibliotek är något försenade till följd av
pandemin, vilket Kulturrådet informerats om. Statistikundersökningen av bibliotekens
användare och ickeanvändare levererades under året och processen med analys och
strategiska beslut är påbörjad. Arbetet med ny webb har pågått under året men väntas inte
vara klart förrän i slutet av 2022. Processen med kommunikationsstrategi för biblioteken är
igång och väntas bli klar under 2022. Upphandlingsprocessen av två mindre
biblioteksbussar pågår. Implementeringen av det nya biblioteksdatasystemet avslutades
under året.
3 Förväntad utveckling
Coronapandemin fortsätter att påverka avdelningens arbete, fler krisstöd och återstartsstöd
kommer behöva hanteras. Behov finns för att prioritera att göra analyser av hur framtida
stöd och behov påverkats av pandemin. Avdelningens fokus kommer framåt ligga på
bidragsöversyn, systematisk kvalitetsarbete samt arbetet med att förbättra kommunikation
både externt och internt. Avdelningen har även uppdrag att återrapportera till
budgetberedningen kring ett förtydligande gällande ansvar och roller för hanteringen av
studieförbunden inom regionen samt eventuella ekonomiska konsekvenser av det samt hur
nuvarande Solbergabad kan nyttjas utifrån behovsinventering när ett nytt badhus byggs
samt föreslå fortsatt hantering.
Inom fritid kommer det nyrenoverade Hemsebadet öppna i februari 2022. Badens utbud
kommer helt bero på pandemiläget. Utmaningen av badhusdriften kommer att sjösättas
vilket kan leda till förändringar av fritidsenhetens verksamhet. Samtidigt påbörjas planering
och projektering av nytt badhus i Visby. Revidering av det tidigare fritidspolitiskaprogram
planeras att färdigställas vilket blir ett strategiskt lyft för verksamheten. Även uppstarten av
processkartläggningen inom fritidsenheten kommer under året skapa bättre
flöden/processer och kvalitetssäkra arbetet internt. Vidare planeras sanering av Rävhagens
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konstgräsplan, uppstart av byggnation av omklädningsrum på Rävhagen i anslutning till nya
gräsplaner, Gutavallens löparbanor renoveras mm.
För biblioteken kommer man under rådande omständigheter fortsätta fokusera på
grundläggande basverksamheter, som fungerande schema, arbetsmiljöfrågor och
öppethållande. När detta är på plats finns möjlighet att arbeta med utvecklingsfrågor.
Utveckling av verksamheten ligger främst inom projektet Stärkta bibliotek som fortsätter
under hela året 2022. Processerna kring kommunikationsstrategi, ny webb och upphandling
av fordon fortgår. Övrigt fokus ligger på breddat deltagande genom mobil verksamhet och
meröppna bibliotek samt framtagandet av en underhållsplan för samtliga fysiska
biblioteksrum.
Inom kulturen kommer förändringen av kulturutvecklarorganisation leda till ökad
samverkan mellan konstområdena men även ställa krav på förbättrad samverkan med
Gotlands museum. Utvecklarna jobbar under 2022 med en gemensam pott kring bland
annat samisk kultur, föryngring bland arrangörer på landsbygden, ökad delaktighet för barn
och unga i kulturlivet, kultursommarjobben och ett dans-slöjd- och kulturarvssamarbete.
Under 2022 är målet även att gotlänningarna ska kunna ta del av fler beviljade särskilda
uppdrag på bland annat landsbygderna och på Almedalsbiblioteket.
En konstöversyn kommer även att genomföras med syfte att förtydliga och synliggöra
utmaningar och möjligheter framåt gällande området.
De regionala länsinstitutionerna kommer att påverkas av pandemin även under 2022 och
förstärkningar väntas från statligt håll. Region Gotlands stödpaket förväntas få effekt för
att bland annat stärka relationerna till det fria kulturlivet, men nya satsningar kan behöva
göras på exempelvis ökad digitalisering, breddat deltagande och arbete för att nå
kulturplanens mål kring barn, unga och unga vuxna.
Flera av kulturenhetens projekt som startade 2021 kommer att fortsätta 2022, bland annat
det skandinaviska samarbetet kring hållbarhet och omställning av filmen och att få in nya
röster i filmbranschen på Gotland. Arbetet med ett måldokument på dansområdet
påbörjas. Det viktiga arbetet med konstgestaltning av det nya Visborgsområdet fortsätter i
takt med att området förverkligas och utvecklas och utvecklingsarbetet med nationella
minoriteter, kultur och hälsa och kulturgarantin fortsätter.
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Avdelningen skapar förutsättningar för en god och jämlik hälsa genom att stärka
människors livskvalitet i form av att inspirera till och möjliggöra upplevelser, möten och
meningsfull fritid inom kultur- och fritidsområdet.
Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv genereras genom stöd i form av bidrag inom
såväl fritid som kultur. Uthyrning av regionens idrottshallar och andra lokaler skapar
förutsättningar för föreningar att erbjuda ett rikt föreningsliv över hela ön. Avdelningens
fokus i detta arbete är barn och ungdomar. För att underlätta för föreningslivet och
invånare på Gotland att mötas och aktiveras under säkra former, har pandemiersättningar
utgått i form av bland annat aktivitets- och driftsstöd.
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Slutförandet av förstudie kring badhus i Visby samt anbudsförfarandet kring drift för
Solbergabadet och Hemsebadet ses kunna få en positiv samhällspåverkan. En god och
jämlik folkhälsa främjas med ökad tillgänglighet och utmaningen av driften skulle kunna
bidra till ökad service och utbud.
Arbetet med att etablera en gymnastikhall i Visby är i slutskedet. Detta främjar utbudet för
barn- och unga och inte minst flickor, då en av de initiativtagande föreningarna består av
en majoritet flickor och kvinnor.
Kulturenheten har genomfört flera insatser kring kultur och (psykisk) hälsa vilket leder till
god måluppfyllelse. Inom offentlig kost har flera insatser gjorts genom gestaltningsuppdrag
inom enprocentsmålet, medskapande i flera konstprojekt av bar och ungdomar.
Bokstart innehåller förebyggande riktade och generella insatser som styr mot målen för
social hållbarhet i syfte att ge alla barn goda uppväxtvillkor och möjlighet att fullfölja
gymnasiet och ett livslångt lärande. Projektet är avslutat och sammanfattat i två rapporter,
resultaten är redovisade och presenterade för politik och allmänheten.
Biblioteken har startat ett omfattande utvecklingsarbete för att bli angelägna och tillgängliga
för fler. I detta arbete ingår kartläggning av bibliotekens användare och icke-användare, nya
arbetssätt för att öka medborgarnas delaktighet och inflytande över verksamheten, mer
enhetlig och målgruppsanpassad kommunikation samt utveckling av den mobila och
uppsökande verksamheten för att i högre grad nå prioriterade målgrupper och uppfylla
grunduppdraget.
Digitalt utanförskap drabbar alltfler, särskilt äldre men förhöjd risk finns även för personer
med funktionsnedsättningar, nyanlända, personer på lands-/glesbygd samt personer med
låg socioekonomisk status. Biblioteken arbetar för att fler ska bli digitalt delaktiga och
därmed ges ökad egenmakt och möjlighet att vara delaktiga i samhället vilket styr mot
målen för social hållbarhet. Utlåning av surfplattor och handledning för gruppen över 65 år
pågick under hela 2021 i samverkan med hälsofrämjande enheten och Brukarmedverkan
och utökades även till personer med psykisk ohälsa genom lokalföreningen RSMH.
I stort sett hela kultur- och fritidsavdelningens verksamhet styr mot målen inom social
hållbarhet genom att främja ett rikt och tillgängligt förenings- och kulturliv. Samtliga
aktiviteter under året har syftat att möjliggöra mångfald av uttryck och skapa delaktighet
även under svåra omständigheter på grund av pandemin.
Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
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01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Bedömning
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Flera aktiviteter har skett för att nå målet i ordinarie verksamhet inom biblioteken på
Gotland i form av det uppdrag biblioteken har kring läsfrämjande och lärande. Utveckling
av verksamheten har under året också skett genom en aktivitet att permanenta ett tidigare
projekt i verksamheten: Bokstart. En samverkan mellan barnhälsovården, biblioteken och
förskolan där Länsbiblioteket via en samordnare samordnat arbetet. Projektperioden har
sammanfattats i en rapport som publicerades under hösten och som spridits i de politiska
nämnderna samt genom pressträff, tidningsartiklar och radioreportage till allmänheten.
Forskningsrapporten om Bokstarts effekter publiceras efter årsskiftet. Från hösten
utökades de hembesök som görs till att nå alla förstagångsfamiljer på Gotland samt till alla
familjehemsplacerade barn mellan 0-5 år. Vissa korrigeringar i tillvägagångsättet har gjorts
för att bättre kunna fånga in om andra modersmål eller nationella minoritetsspråk finns i
familjerna. Insatser görs nu för att stötta flerspråkiga familjer i att använda både sitt
modersmål och svenska hemma samt uppmuntra familjer med ett nationellt
minoritetsspråk i släkten att använda det tidigt.
Biblioteken arbetar för att fler ska bli digitalt delaktiga och därmed ges ökad egenmakt och
möjlighet att vara delaktiga i samhället vilket styr mot målet. Insatser för att utveckla
personalens digitala kompetens har genomförts, bland annat genom DigJourneys kurs Att
leda digital transformation samt coachutbildningen. Under hösten arrangerades en
idéfrukost för all personal om Digital delaktighet. För att öka allmänhetens digitala
delaktighet fortsatte aktiviteten med handledning och utlåning av surfplattor pågick under
hela året för gruppen över 65 år och utökades under hösten. Förutom Almedalsbiblioteket
så fanns bokningsbara tillfällen på Hemse, Korpen, Roma, Slite bibliotek och även på
Gråbo bibliotek där elever från Wisbygymnasiet höll i handledningen. Sammanlagt har 117
personer tagit del av handledning under 35 olika tillfällen. Biblioteket hade också
handledning under tre kafékvällar i RSMHs lokaler (Riksförbundet mental och social hälsa)
samt lånade ut surfplattor till föreningens medlemmar.
Ytterligare en utvecklande aktivitet har under året varit att utöka samverkan med Nationella
minoriteter och synliggöra minoritetsspråk. Länsbiblioteket har spridit information till
bibliotekspersonalen om nationella minoriteter och appen Bläddra samt arrangerat ett
kompetensutvecklingstillfälle inom kursen Unga och bibliotek om nationella minoriteter
där bl a Bagir Kwiek (romsk läsambassadör) deltog. Kontakt har tagits med företrädare för
den finska och samiska minoriteten på Gotland. Avdelningen i form av deltagare från
kulturenheten och Länsbiblioteket har också deltagit i planeringsmöten med enheten för
social hållbarhet kring utformande av regionala riktlinjer för det minoritetspolitiska
området. Insatser för att stärka nationella minoritetsspråk har utvecklats inom Bokstart.
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02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor
Bedömning
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Avdelningen skapar förutsättningar för en god och jämlik hälsa genom att stärka
människors livskvalitet i form av att inspirera till och möjliggöra upplevelser, möten och
meningsfull fritid inom kultur- och fritidsområdet.
Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv genereras genom stöd i form av bidrag inom
såväl fritid som kultur. Uthyrning av regionens idrottshallar och andra lokaler skapar
förutsättningar för föreningar att erbjuda ett rikt föreningsliv över hela ön. Fritidsenhetens
fokus i detta arbete är barn och ungdomar, medan bibliotek och kultur riktar verksamhet
mot alla åldersgrupper. Då året präglats av pandemin har i sammanhanget stor ersättning
utgått i form av aktivitets- och driftsstöd i syfte att underlätta för föreningslivet och
invånare på Gotland att mötas och aktiveras under säkra former.
Under året har arbetet fortgått med att slutföra förstudie kring badhus i Visby och under
november månad kunde så regionfullmäktige fatta det historiska beslutet om lokalisering av
nytt badhus till Solberga Park. Ett nytt och mer tillgängligt badhus på Gotland får påverkan
på invånarna då utbudet är litet idag. Detta främjar en god och jämlik folkhälsa då badet är
efterfrågat sedan många år och fler kommer att kunna nyttja det. Arbetet med att etablera
en gymnastikhall i Visby främjar utbudet för barn- och unga och inte minst flickor, då en
av de initiativtagande föreningarna består av en majoritet flickor och kvinnor.
Aktiviteter har genomförts gällande kultur och hälsa. Med extra medel för folkhälsa och
suicidprevention kunde dansutvecklaren i samarbete med enheten för social hållbarhet
genomföra en utbildningsinsats av metoden 'Dans för Hälsa'. Med stöd av Socialstyrelsen
genomfördes kompetensutveckling inom HBTQi av RFSL för personal på Kulturenheten,
Kulturskolan, skolpersonal och kuratorer på elevhälsan m fl. Som uppföljning visades
föreställningen ”Jag är här” om identitet och kön för elever på lågstadieskolor på Gotland,
där skolorna uppmanades att initiera och fånga tankar runt normkritik. ”Bengtsson på
dörren” – en kombinerad teaterföreställning och föreläsning – presenterades för alla
skolelever i åk 7 och adresserade problematiken med att växa upp i en familj med missbruk.
5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Arbetet med att förbättra bibliotekens digitala tjänster och service fortsätter. Nytt
biblioteksdatasystem är installerat och arbetet med att utveckla funktionerna kommer att
ske fortlöpande i samarbete med Utbildningsförvaltningen m fl. Arbetet med upphandling
och implementering av ny bibliotekswebb har påbörjats och pausats under året för att
återupptas igen under 2022. Bibliotekspersonalen har deltagit i flera
kompetensutvecklingstillfällen kring tjänstedesign och medskapande metoder för att
involvera allmänheten i bibliotekens verksamhetsutveckling framöver. Länsbibliotekets
personal har gått kurs i Digital transformation och innovation.
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Kulturenheten har för att nå ut med information och samtidigt skapa dialog och
engagemang både hos allmänhet och bland politikerna infört digitala politikerfikor och
hybridmötena Gotland Art Meet Up. Under året arrangerades tre möten.
Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Bedömning
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Flera aktiviteter har skett inom avdelningen för att nå målet. Inom biblioteken har detta
skett genom att fortsätta arbetet med att bygga en ny web för Biblioteken för Gotland.
Vidare infördes en ny funktion inom biblioteken – programsamordnare som har i uppdrag
att skapa struktur och samverkan med interna och externa aktörer. Genom förändring
gällande kulturkonsulentorganisationen inom kultursamverkansmodellen möjliggörs bättre
tillgänglighet för de fria professionella kulturutövarna och kulturorganisationer.
Översyn av avdelningens kommunikation inkl. bättre hantering av hemsidan och andra
externa medier har stått högt på arbete som behöver genomföras för att förbättra kvalitet
och nå effektiva processer. Till följd av pandemin har resurser kring kommunikation inte
kunnat tillgodoses i den utsträckning avdelningen behövt.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Genom medskapande metoder har biblioteken på Gotland som mål att utveckla sin
verksamhet. Under året har tre fortbildningstillfällen ägnats åt medskapande metoder. Den
digitala kursen Unga och bibliotek som arrangeras av länsbiblioteket tillsammans med
regionbibliotek Östergötland och Värmland fortsatte med två träffar under året. Kursen
betonar aktivt medskapande tillsammans med unga i planeringen av verksamheten.
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12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Under året har ett nytt biblioteksdatasystem implementerats i regionen - 5 maj gick alla
folkbibliotek över till nytt biblioteksdatasystem Koha en systemgrupp bildades som arbetat
med att slutföra projektet.
6 Kvalitetsberättelse
För att stärka kultur- och fritidsavdelningens systematiska kvalitetsarbete, har
verksamhetscontrollern påbörjat en kartläggning över avdelningens behov påbörjats.
Årshjul, processbeskrivningar mm har skapats. Under hösten har även projektledare
anställts för att arbeta med avdelningens förberedande arbete inför regionens införande av
e-arkiv. I det ligger även arbetet med objektförvaltningsplan och säkerställande av
klassningar i Lisa.
6.1 Inkomna synpunkter

Det har inkommit fem synpunkter till enheten fritid under perioden. Två om badets
öppettider med önskemål om att öka upp dessa, två om verksamhet på fotbollsplanerna
och en om ett motionsspår. Öppettiderna på baden har tillgängliggjorts mer i och med att
restriktioner släppts. Vad gäller verksamheten på fotbollsplaner och förslag till förbättring
tar vi till oss förslagen och ser över hur vi kan implementera dem i verksamheten eller hur
vi kan anpassa verksamheten. Övriga enheter har inte mottagit några skriftliga synpunkter.
7 Väsentliga personalförhållanden
Inom avdelningens övergripande organisation har verksamhetscontroller anställts för att
arbeta dels med Kultursamverkansmodellen och samverkan med Kulturrådet och
Institutioner dels med systematisk kvalitetsuppföljning, projekthantering mm. Vidare har
en projektledare anställts under sommaren för att kunna säkerställa och stötta i de projekt
avdelningen har i uppdrag att genomdriva såsom införande av e-arkiv,
objektsförvaltningsplaner, fritidspolitiskt program och bidragsöversyn.
Tidigare i år har badverksamhetsmedarbetarna hjälpt andra verksamheten inom regionen t
ex som måltidsvärdar eller vaccinationsvärdar. Detta var möjligt när badhusen på Gotland
inte var öppna för allmänhet pga pandemirestriktioner. Vidare har en driftsledare för badrespektive vaktmästeriverksamheten anställts under året varav verksamhetsledaren för
vaktmästeri är en helt ny tjänst. En föreningskonsulent har anställts som ersätter tidigare
fritidshandläggare och administratör.
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Inför sommaren har två tillförordnade chefer tillsatts under rekrytering av permanenta
tjänster på biblioteken på Gotland. I december blev rekryteringen av biträdande enhetschef
klar. Hen tillträder i början av mars. Före jul påbörjades rekryteringen av enhetschef, med
planen att denne ska tillträda före sista maj.
Politiskt beslut gällande förändring av kulturkonsulentorganisationen togs under våren och
genomförandet påbörjades under hösten. Under hösten utlystes musik, teater- litteraturoch filmutvecklare.
7.1 Lönebildning

7.2 Personalvolym

Förändringar i volym härleds till att Hemsebadet haft stängt för renovering samt
Solbergabadet har haft begränsade öppettider. Vakanser har därmed inte ersatts fullt ut och
inte heller i tillsvidaretjänster.
Antal anställda Förändring mot
Dec 2021
Dec 2020

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Dec 2020
Dec 2021

Alla anställningsformer

69

-7

65

-4

Tillsvidare

62

-2

60

1

7

-5

5

-4

Tidsbegränsad

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Dec 2021 Jan - Dec 2020
90009 Kultur och fritid

Förändring

53

56

-3

5

4

0

9000920 Fritid

16

18

-2

9000930 Almedalsbiblioteket

15

13

1

9000940 Bibliotek

13

15

-2

5

5

0

9000910 Kultur o fritidsavd gem

9000950 Kultur

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.
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7.3 Sjukfrånvaro

Sjuktalen är avsevärt lägre i jämförelse med föregående år. Främst inom biblioteken har
stora personalinsatser och rehab processer genomförts vilket gjort att sjuktalen sjunkit
successivt.
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Dec 2021
Dec 2020

Förändring %
enheter

Alla

3.75%

6.94%

-3.19%

Kvinna

4.28%

7.72%

-3.43%

Man

2.65%

5.36%

-2.71%

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.

Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat

Avdelningens resultat är trots ett väldigt speciellt år med fortsatt pandemi och begränsade
verksamheter bra. Totalt sett når vi inte budget, en avvikelse på +1 489 tkr.
Stora avvikelser kan ses i att intäkter för taxor och avgifter inte inkommit i budgetnivå till
följd av pandemin. Verksamheter har varit stängda inom fritid, avgifter tagits bort inom
biblioteksverksamheten och hyresbefrielse införts inom idrottsanläggningar.
Vidare har bidragen både statligt och regionalt ökat under perioden till följd av pandemin i
form av förstärkningar – kris och omställningsstöd.
Kostnad för arbetskraft har för hela avdelningen ligger lägre än budget då vi t ex inte haft
full bemanning inom badhusverksamheten då Hemse badhus renoverats under större del
av året samt chefer inom biblioteken har inte ersatts fullt ut.
Inom avdelningen härleds det positiva resultatet till:
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Gemensam Kultur & Fritid med 806 tkr. Bidrag från migrationsverket har varit svårt att
prognostisera och det har vida överstigit den bedömning som gjorts då inriktningen har
varit att stödet skulle minska under 2021 något som vi ser inte realiserats, tvärt om.
Fritid med 329 tkr
Minskade intäkter främst inom bad verksamhet har varit svårt att prognostisera och
påverkat resultatet positivt även om den totala nivån är lägre än budget. Kostnadsmässigt
har verksamheten kunnat ställa om för att möta den lägre prognostiserade intäktsnivån men
svårigheten i att prognostisera intäkterna har lett till att vissa aktiviteter inte genomförts
vilket kunnat möjliggöra ett noll resultat.
Biblioteken med +350tkr
Detta härleds i mångt och mycket till lägre personalkostnad på chefsnivå då ersättning av
biträdande enhetschef inte kunnat ersättas med 100% sysselsättningsgrad under hösten.
Kulturen med +4 tkr
Kontostruktur

Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2021
2021

Avvikelse Jan Dec 2021

Utfall Jan- Dec
2020

-132 771

-131 282

1 489

-124 447

39 865

56 648

16 783

51 427

5 053

1 429

-3 624

3 542

27 794

41 081

13 287

34 353

Försäljning vara/tjänst

1 464

3 549

2 085

3 907

Intern resursfördelning

3 188

8 050

4 862

7 318

Övriga intäkter

2 366

2 540

174

2 306

-172 636

-187 930

-15 294

-175 874

-36 333

-35 441

892

-39 554

Köp av tjänst

-6 294

-11 641

-5 347

-8 091

Köp huvudverksamhet

-2 166

-2 274

-108

-2 137

Förbrukn. mtrl

-5 966

-5 934

32

-5 042

-35 756

-35 393

363

-34 941

Avskrivn. internränta

-2 291

-2 291

0

-2 360

Intern resursfördelning

-5 332

-6 342

-1 010

-5 701

-78 498

-88 614

-10 116

-78 048

INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

KOSTNADER
Personal

Lokaler

Övriga kostnader

I tabellen visas intäkter och kostnader för året, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även
fjolårets redovisade intäkter och kostnader.
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8.2 Nettokostnadsutveckling

Statsbidrag har ökat i jämförelse med föregående år till följd av stor ökning av bidrag inom
Kultursamverkansmodellen. Intäkter från taxor och avgifter har minskat till följd av
pandemin främst inom badhusverksamheten. Lägre personalkostnad bland annat till följd
av inställd verksamhet inom bad. Ökad kostnad av köp av tjänst går att härleda till
systembyte inom Biblioteken på Gotland något som är av engångskaraktär.
Kontostruktur

Utfall Jan - Dec
2021

Utfall Jan- Dec
2020

Förändring

Förändring %

-131 282

-124 447

-6 834

5%

56 648

51 427

5 221

10%

1 429

3 542

-2 114

-60%

41 081

34 353

6 728

20%

Försäljning vara/tjänst

3 549

3 907

-358

-9%

Intern resursfördelning

8 050

7 318

732

10%

Övriga intäkter

2 540

2 306

234

10%

-187 930

-175 874

-12 056

7%

Personal

-35 441

-39 554

4 113

-10%

Köp av tjänst

-11 641

-8 091

-3 550

44%

Köp huvudverksamhet

-2 274

-2 137

-137

6%

Förbrukn. mtrl

-5 934

-5 042

-892

18%

-35 393

-34 941

-452

1%

Avskrivn. internränta

-2 291

-2 360

68

-3%

Intern resursfördelning

-6 342

-5 701

-641

11%

-88 614

-78 048

-10 566

14%

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

KOSTNADER

Lokaler

Övriga kostnader

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas
förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

8.3 Kostnader och intäkter med anledning av pandemin

Inom fritid har pandemin påverkat intäktsmöjligheterna och då framförallt inom
badverksamheten. Vidare har man inom biblioteksverksamheten tappat intäkter till följd av
restriktioner samt förändrade lånevillkor. Ökade kostnader har uppstått i båda
verksamheterna för att kunna säkerställa en god arbetsmiljö.
Utöver detta har intäkter inkommit till avdelningen dels från statligt håll dels från regionen i
form av kris- och återstartsstöd.
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8.4 Investeringar

Extern webb biblioteken har pausats under våren pga införande av nytt system. Gällande
bokningssystem så görs omstart kring processkartläggning och behov. Kravspecifikation
och upphandling av bokbussar har startats men kommer först leda till inköp under slutet av
2022.
Projektstruktur

Investeringsprojekt

Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Dec

Avvikelse
budget 2021

-3 400

0.0

-3 400.0

28677 Extern Web bibl.

-500

-500.0

28704 Bokningssystem

-400

-400.0

-2 500

-2 500.0

28705 Bokbuss
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9 Bilagor
9.1 Aktivitetsuppföljning

Följande symboler används under status:

Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Genomföra utvecklingsinsatser kring framtidens biblioteksverksamhet på
Gotland för att möta behov av flexibilitet, närhet, digital delaktighet och hållbar
ekonomi.
Kommentar:
Inom biblioteken fortgår förändringsarbetet inom främst projektet Stärkta bibliotek men även i löpande verksamhet i
form av meröppet mm. Till följd av chefsbyte tar förändrings- och utvecklingsarbetet längre tid men möjliggör bättre
dialog och inkludering. En aktivitet gäller utveckling av mobil verksamhet och här har första steget tagits med att
upphandla och inköpa nya fordon vilket möjliggör förändrad verksamhet. Leverans av statistikrapport gällande icke
användare/användare av biblioteken på Gotland har skett vilket möjliggör nästa steg av fokus och prioriteringsarbete i
verksamheten. Systembyte har genomförts under året.
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Påbörja framtagande av ”fritidspolitiskt program” för slutförande under 2022.
Kommentar:
Arbete fortgick under året. Dialog har skett med politiken för att ringa in politiska fokusområden och prioriteringar.
Förslag kommer att delges remissinstanser under våren för beslut till hösten 2022.
Påbörja bidragsöversyn inom kultur- och fritidsområdet för slutförande under
2022.
Kommentar:
Uppdragsbeskrivning gjort, arbetsgrupp startad med fokus på kultur, uppdragsledare tillsatt och tidsplan lagd.
Ta fram och etablera samverkansformer med såväl interna som externa
aktörer rörande friluftsliv.
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Kommentar:
Till följd av utmaning av badhusverksamhet har den här aktiviteten fått prioriteras bort under 2021.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Genomföra åtgärder för stärkt krisberedskap och kontinuitetsplanering för
regionen och i förvaltningens samtliga avdelningar´.
Kommentar:
Krisberedskap i form av hantering av pandemi samt restriktioner har byggts upp under året. En nära dialog med
smittskydd, interna och externa verksamheter har utvecklats under året för att snabbt kunna möta omställningar som
behöver göras.

Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Genom pilotverksamhet i Hemse och Östergarn utarbeta ett regiongemensamt
koncept för servicepunkter.
Kommentar:
Resurser från biblioteken har genomfört och presenterat rapport kring servicebehov i Hemse. Projektet pausades tills
ny projektledare kom på plats vilket nu har möjliggjort att nytt uppdrag beskrivs och plan läggs fram för styrgrupp
under början av 2022.

Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
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För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Utveckling av de externa hemsidorna, med fokus på gotland.se samt
biblioteksweb
Kommentar:
I mars skickades RFI (Request for information) ut till tre olika företag om Modern bibliotekswebb. Innan svaren hann
utvärderas pausades arbetet med ny webb. Styrgruppen för Koha och webb omförde alla resurser till byte av
bibliotekssystem. Under senare delen av hösten har RFI svaren analyserats och inget av dem uppfyller kraven. En
nedbantad kravlista har skickats till ännu en ny leverantör. Inom närmsta åren kommer en ny gotland.se upphandlas,
webbansvariga på biblioteken har kontakt med förstudieansvarig för att undersöka om det skulle vara möjligt med
gemensam upphandling beroende på om grundkraven kan uppfyllas.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Utveckla regionens samlade ledningssystem omfattande revidering av
styrmodellen utifrån ny RUS, ta fram en övergripande bild av ledningssystemet
samt översyn av styrdokument
Ta fram objektförvaltningsplaner för samtliga objekt inom
regionstyrelseförvaltningens ansvarsområde.
Kommentar:
Arbetet är påbörjat inom e-arkivsprojektet men inte färdigställt. Resurser måste till och prioritet är lagd på biblioteken
där stöd från IT nu finns.

Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
På arbetsplatsträffar i förvaltningen arbeta igenom och identifiera åtgärder för
förflyttning i de fyra områdena (samverkan över gränser, från försiktighet till
tillit, lärande och utveckling, stolthet och helhetsförståelse) formulerade för
utvecklad organisationskultur.
Kommentar:
Arbetet påbörjat men behöver fortsätta under 2022.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet
är i fokus
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Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder som
minimerar konflikter som påverkar arbetet negativt.
Kommentar:
Handlingsplaner lagda och arbetet pågår.

9.2 Verksamhetsmått/nyckeltal
Nyckel/verksamhetsmått
kultur och fritid

2021

2020

2019

2018

2017

10 369

82 841

103 963

104 237

104 580

84,5

70,5

68,44

70,12

1 694

909

6 817

8 400

7 712

Idrottshallar, antal uthyrda
timmar

21 389

20 760

26 052

26 135

27 615

Idrottsplatser, antal uthyrda
timmar

7 525

6 010

6 583

5 983

7 709

27 431

30 207

29 090

34 106

36 486

Fritid
Inomhusbad, antal bad *
Nettokostnad per bad,
kronor
Säsongsuthyrning, antal
gästnätter

Aktivitetsbidrag, antal
godkända sammankomster
**


ungdomar



pensionärer

2 185

3 891

4 400

4 695

4 594



funktionshindrade

1 469

2 799

3 057

2 996

2 503

Bibliotek, antal fysiska
besökare ***

232 969

412 885

604 316

617 745

509 000

Bibliotek, antal media lån
fysiska ****

228 413

362 605

379 043

383 944

395 987

Bibliotek

*I och med stängda bad samt påbörjan av renovering av Hemsebadet så är siffran för
antalet bad så mycket mindre än 2020
** Vissa ungdomsföreningar har haft fler sammankomster med färre aktiva istället för
större sammankomster med fler aktiva syfte att minska risk för smittspridning av covid-19
vilket påverkar siffrorna. Majoriteten av ungdoms- och idrottsföreningarna har dock haft
färre sammankomster medan några få föreningar haft betydligt fler, exempelvis tennis och
hockey. När det gäller pensionärs- och funktionsföreningarna ses tydligt pandemieffekten
med ett stort tapp av sammankomster.
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*** Biblioteken har haft begränsningar under året till följd av pandemin vilket tydligt ses i
besöksstatistiken.
**** Nytt system infördes vid halvårsskiftet vilket tydligt påverkat möjligheten till
statistiksammanställning. 2 system för utlån har under året funnits. Statistiken visar på så
pass stor avvikelse mot 2020 att det bör beaktas.
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Tjänsteskrivelse
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Regionstyrelsen

Resultat 2021 - politikerorganisationen
Förslag till beslut

•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för
anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd,
valnämnd och patientnämnd.
Det samlade resultatet för 2021 är enligt följande:
Tkr
Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt resultat

+431
+2 331
+226
-40
+804
+433
+4 185

Resultatet för regionfullmäktige och regionstyrelsen har en tydlig koppling till
pågående pandemi. De digitaliserade mötena har bland annat inneburit minskade
reseersättningar. I övrig har även anslaget för utbildning av förtroendevalda inte
utnyttjats i budgeterad omfattning. Till detta kommer att övriga kostnader i huvudsak
rese- och representationskostnaderna blivit lägre än tidigare år. Vad gäller
överförmyndarnämndens resultat så förklaras det i huvudsak av lägre kostnader för
arvoden till ställföreträdare då antalet ärenden som betalas av Region Gotland har
minskat, samt att pandemin gett minskade arvodeskostnader för besök och resor.
Patientnämndens överskott beror i huvudsak på vakanser i kansliet. Övriga uppvisar i
princip balans mot budget.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen
Kod
11001
11002
11003
11004
11005
11006
Totaler

Org
Text
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Revision
Valnämnd
Överförmyndare
Patientnämnd

2022-01-28 09:16

Bokslut - Resultatrapp per verks POL.ORG
Intäkter
Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Kostnader
Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21
3 346,0
14 069,0
3 875,0
91,0
7 728,0
1 870,0
30 979,0

Intäkter
Utfall
Jan 21 - Mån 13 21
0,0
0,0
0,0
0,0
-120,0
0,0
-120,0

Kostnader
Utfall
Jan 21 - Mån 13 21
2 914,7
11 737,9
3 648,6
131,5
7 044,3
1 436,7
26 913,7

Sida 1/2

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen

Bokslut - Resultatrapp per verks POL.ORG

Nettoavvikelse
431,3
2 331,1
226,4
-40,5
803,7
433,3
4 185,3

2022-01-28 09:16

Sida 2/2

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen
Kod
11
12
13
15
1
61
6
Totaler

Bokslut - Resultatrapp per verks POL.ORG

Verksamhet
Text
Nämnd- och styrelseverksa
Stöd till politiska parti
Revision
Övrig politisk verksamhet
Politisk verksamhet
Flyktingmottagning
Särskilt riktade insatser

2022-01-28 09:13

Intäkter
Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Kostnader
Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21
14 932,9
2 482,1
3 875,0
9 689,0
30 979,0
0,0
0,0
30 979,0

Intäkter
Utfall
Jan 21 - Mån 13 21
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-120,0
-120,0
-120,0

Kostnader
Utfall
Jan 21 - Mån 13 21
12 296,6
2 356,1
3 648,6
8 472,4
26 773,7
140,1
140,1
26 913,8

Sida 1/2

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen

Bokslut - Resultatrapp per verks POL.ORG

Nettoavvikelse
2 636,3
126,0
226,4
1 216,6
4 205,3
-20,1
-20,1
4 185,2

2022-01-28 09:13

Sida 2/2

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen

Text
Resultatrapport på nämndn
Verksamhetens totala intä
Verksamhetens totala kost
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens nettokostna
Kommunbidrag
Årets resultat
Kontrollrad konto 30-88

2022-01-28 09:14

Bokslut - Resultatrapport Politikerorg
Årsbudget
inkl TA, OM
Jan 21 - Mån 13 21

Utfall
Jan 21 - Mån 13 21

0,0
-30 979,0

120,0
-26 913,7

120,0
4 065,3

-30 979,0
30 979,0
0,0
0,0

-26
30
4
4

4 185,3
0,0
4 185,3
4 185,3

793,7
979,0
185,3
185,3
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Verksamhetsberättelse 2021 – Regionstyrelseförvaltningen

Ärendenummer: RS 2022/12
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

2021 års verksamhetsberättelse med kompletteringar godkänns.
Sammanfattning

I bifogat underlag framgår i enlighet med Anvisningar för årsredovisning och bokslut
2021.
- Verksamhetsberättelse regionstyrelseförvaltningen 2021 med bilagor.
- Sammanfattande text av nämndens verksamhetsberättelse – kommer ingå i
Region Gotlands årsredovisning.
- Förslag till överföring av ekonomiskt resultat – beslut fattas i särskilt ärende
tillsammans med övriga nämnders underlag.
- Synpunkter – förslag inför framtagande av Region Gotlands årsredovisning.
- Uppföljning av den internationella strategin – underlag från RSF till
kommande redovisning för hela Region Gotland.
samt
- Verksamhetsberättelse för respektive avdelning inom RSF.
- Resultat 2021 för politikerorganisationen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna Derwinger Hallberg, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med
kompletteringar och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-04

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/14
4 februari 2022

Regionstyrelsen

Begäran om kompletteringsbudget 2022
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens begäran godkänns för vidare hantering tillsammans
med övriga nämnders begäran om kompletteringsbudget 2022

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen begär, enligt bifogade underlag, 49 432 tkr i
kompletteringsbudget 2022. De medel som begärs utgår från kvarvarande
investeringsanslag i budget 2021.
Tillsammans med beviljad investeringsbudget för 2022 (40 000 tkr) och beslutad
exploateringsbudget (51 400 tkr) uppgår det totala investeringsutrymmet 2022, efter
eventuell beviljad kompletteringsbudget, till 140 832 tkr. Fördelat enligt följande:
Investeringstyp
Pott
Landsbygdsutveckling
IT- investeringar pott
IT-investeringar övr
Övriga investeringar
Lokalinvesteringar kök
Summa investeringar

Beslutad
budget
2022 (tkr)
5 000
2 000
17 000
6 000

Exploatering
Totalt

10 000
40 000

Förslag till
kompletteringsbudget (tkr)
0
8 000
5 034
6 958
2 500
0
22 492

Förslag till
total budget
2022 (tkr)
5 000
10 000
22 034
12 958
2 500
10 000
62 492

51 400
91 400

26 940
49 432

78 340
140 832

Kvar att hantera är att justera och dela upp exploateringsbudgeten enligt de nya
riktlinjerna för exploatering. Detta får ske i särskild ordning i samarbete med
teknikförvaltningen i samband med kommande budgetarbete.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning:
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Gemensamt
28556 Investeringspott RSF
28045 Landsbygdsutveckling

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr

Beslutad budget
inkl KB

1 800 Överflyttat till TN

28556
28045

3 000
8 000

28553

12 500

6 500

0

28550
28514
28551
28662
28674

8 237
2 555
3 000
2 989
2 456
19 237

1 575

107
2 253
-2 760
2 989
2 445
5 034

5 034

1 200
0
0
5 000
4 000
181
3 000
677
500
400

1 200
0
0
0
4 000
181
0
677
500
400

Lokalinvesteringar
28553 Investering måltid ombygg
IT-investeringar (pott)
28550 PC som tjänst
28514 Teknisk plattform
28551 Reinv. IT- infrastruktur
28662 Trådlösa nät
28674 Trådlösa nät Äldreboenden
SUMMA IT-POTT

19 000 Överflyttat till TN

IT-POTT
IT-POTT
IT-POTT
IT-POTT
IT-POTT

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
Rev budget
Projektansvarig alt
budget 2021
budget 2022
2022
2021 (kol G+H) ansvarig för budget
328
8 000

0
8 000

IT-investeringar enskilda objekt
28020 Digital långtidslagring

28020

28672 Windows server
28675 Utbyte Flexite

28672
28675

28560
28673
28678
28561
28676
28677
28704

28560
28673
28678
28561
28676
28677
28704

1 200
0
0
5 000
4 000
258
3 000
740
500
400

28705

0

2 500

2 500

2500

57 835

10 575

30 820

22 492

E-arkiv
Dokumenthanteringssystem
Digitala sammanträden
Systemstöd Upphandling
Programsystem Almedalsv.
Extern Web bibl.
Bokningssystem

Övriga investeringar
28705 Bokbuss

TOTALT

20 800 överflyttat till TN

47 610
Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Projekt nr

Beslutad
budget

Kvarvarande
budget 2021

Motiv till att projektet ej
förs med

28560 E-arkiv
28561 Systemstöd Upphandling

28560
28561

5 000
3 000

5 000
3 000

Hanteras i drift
Hanteras i drift

28556 Investeringspott RSF

28556

3 000

328

pott

5 000
2 000

5 000
10 000

10 000

10 000

17 000

4 000
1 000

1 000

40 000

0
0
0
0
0
22 034
0

Stefan Persson

Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders

Granvald
Granvald
Granvald
Granvald
Granvald
Granvald

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Motiv till överföring

Startas 2022

Pågående utredning inför beslut

Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Pågående investering

1 200
4 000
1 000
0
4 000
181
0
1 677
500
400

Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald
Anna Derwinger Hallberg
Anna Derwinger Hallberg
Anna Derwinger Hallberg
Ulrika Jansson
Ulrika Holm
Angelica Andersson Fihn
Angelica Andersson Fihn

Startas 2022
Startas 2022
Startas 2022
Drift
Startas 2022
Påbörjat
Drift
Påbörjat
Startas 2022
Startas 2022

Hör ihop med E-arkiv

Avvaktat E-arkiv
Pågånede upprustning

2 500
0
0
0
62 492

Angelica Andersson Fihn

Påbörjat

Beställd

Pågånede investering
Fördröjd startas 2022
Fördröjd startas 2022

Kompletteringsbudget för exploateringsprojekt
Förvaltning:
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
OBS: Exploateringsprojekt ska delas upp
Inv.projekt enligt exploateringsplan
investeringar i gator/vägar, VA samt
(beslutsår, text i strategisk plan)
tomtmark

Projekt nr

14000 Förvärv/ kommande försälj
14040 Försäljning Fastighet
81001 Brodösen Terra Nova

1 000 överflyttad till TN

81003 Sotaren Terra Nova
81004 Sotaren terra Nova VA
81005
81010
81012
81014
81017
81023

Beslutad budget

Kvarvarande

Kompletterings-

Ev budget

ink kb

Ev tilläggsanslag

budget 2021

budget 2022

2022

0
0

-4
-12

0
0

0
0
0

81001

1 000

0

0

81003
81004

15 940
3 000

15 940
3 000

15 940
3 000

Rev budget

Projektansvarig alt

2022 (kol G+H) ansvarig för budget

0
0

Anna Wejde
Anna Wejde

0

Anna Wejde

15 940
3 000

Anna Wejde
Anna Wejde

Järnvägen Södercentrum
Industrimark
Roma Ekgatan
Talgoxen Hemse
Visborg strukturplan
Visby Annelund

1 000 överflyttad till TN
2 000 överflyttat till TN
3 000 överflyttat till TN
500 överflyttat till TN
27 800 överflyttt till TN
2 000 överflyttat till TN

81005
81010
81012
81014
81017
81023

1 000
10 000
3 000
500
27 800
2 000

0
8 000
0
0
0

0
8 000
0
0
0

6 000
5 000
0
0
25 400

6 000
13 000
0
0
25 400
0

Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde

81022 Pott kommande proj expl

4 000 överflyttat till TN

81022

30 000

26 000

0

15 000

Anna Wejde

TOTALT

41 300

94 240

52 924

26 940

51 400

15 000
0
0
0
78 340

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Planeras 2022
Planeras 2022

Pågående

Motiv till överföring
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Kompletteringsbudget 2022 –
Regionstyrelseförvaltningen

Ärendenummer: RS 2022/14
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningens begäran godkänns för vidare hantering
tillsammans med övriga nämnders begäran om kompletteringsbudget 2022.
Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen begär, enligt bifogade underlag, 49 432 tkr i
kompletteringsbudget 2022. De medel som begärs utgår från kvarvarande
investeringsanslag i budget 2021.
Tillsammans med beviljad investeringsbudget för 2022 (40 000 tkr) och
beslutad exploateringsbudget (51 400 tkr) uppgår det totala investeringsutrymmet 2022, efter eventuell beviljad kompletteringsbudget, till 140 832 tkr.
Fördelat enligt följande:
Investeringstyp

Beslutad
Förslag till
budget kompletterings2022 (tkr)
budget (tkr)
Pott
5 000
0
Landsbygdsutveckling
2 000
8 000
IT- investeringar pott
17 000
5 034
IT-investeringar övriga
6 000
6 958
Övriga investeringar
2 500
Lokalinvesteringar kök
10 000
0
Summa investeringar
40 000
22 492
Exploatering
Totalt

51 400
91 400

26 940
49 432

Förslag till
total budget
2022 (tkr)
5 000
10 000
22 034
12 958
2 500
10 000
62 492
78 340
140 832

Kvar att hantera är att justera och dela upp exploateringsbudgeten enligt de nya
riktlinjerna för exploatering. Detta får ske i särskild ordning i samarbete med
teknikförvaltningen i samband med kommande budgetarbete.
forts

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-10

RS AU § 26 forts
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna Derwinger Hallberg, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-04

Digital justering

Protokoll
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2022/13
4 februari 2022

Lena Larsen

Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2021 - räddningstjänsten
Förslag till beslut

•
•
•

Regionstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen 2021.
Regionstyrelsen godkänner informationen av Internationellt arbete 2021.
Regionstyrelsen godkänner förslaget till överföring av ekonomiskt resultat
2021 för vidare hantering.

Sammanfattning

Räddningstjänsten har under året arbetat mot de uppsatta målen som finns i
verksamhetsplanen för 2021. Bland annat genom verksamhetens grunduppdrag i
tillsyn och utryckning men även genom samverkan för bättre rutiner för släckvatten
och implementering av de digitala lösningar som förvaltningen tagit fram i projekt
DiSa som ett led i kvalitetsarbetet samt personalsatsningar.
Räddningstjänsten står inför utmaningar kring den ökning av förnybara energikällor
som sker i samhället. Fler solcellstak, elbilar, gasfärjor och vindkraftverk kräver
anpassning av verksamhetens planering och arbetssätt. Utbildningssatsningar
kommer att behöva genomföras inom detta område.
Inom räddningstjänsten har en organisationsjustering genomförts under året. Den
externa utvärdering som har genomförts löpande av organisationen visar ett mycket
gott resultat. Organisationsförändringen förväntas bli permanentad.
Räddningstjänsten har gjort större satsningar på marknadsföring inför rekryteringen
av RIB (räddningstjänstpersonal i beredskap).Trots detta har räddningstjänsten inte
lyckats rekrytera RIB personal i tillräcklig omfattning till stationen i Slite. Det har
även vid behov genomförts traineeutbildning löpande på RIB-stationerna.
När den gamla PFAS ”smittade” övningsplatsen lämnades har det enligt avtal
genomförts provtagning och därefter har en sanering utförts. Provtagning har visat
att det finns dieselutsläpp i marken vid en tankanläggning. Provtagning- och
1 (2)
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2022/13

saneringskostnader uppgick till ca 500 tkr. Räddningstjänstens del i återställandet är
genomfört under 2021.
Räddningstjänsten uppnår helt målet om god beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar samt i hög grad målet att upplevelsen att det är lätt att komma i
kontakt med verksamheten. Övriga mål som verksamheten bedömer uppfylls delvis.
Räddningstjänstens ekonomiska resultat för 2021 är ett underskott med 6,5 mnkr.
Beslutsunderlag

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Verksamhetsberättelse 2021 Räddningstjänsten
Internationell strategi
Överföring av ekonomiskt resultat 2021

Regionstyrelseförvaltningen

Johan Åberg
Förvaltningschef
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2022/13
4 februari 2022

Lena Larsen

Regionstyrelsen

Överföring av ekonomiskt resultat - räddningstjänsten
Härmed hemställes om överföring av verksamhetens resultat 2021 med ett totalt
underskott på 6 537 tkr till år 2022, i enlighet med gällande regler.
I Region Gotland gäller regler vid överföringen, att hela det konstaterade
underskottet medförs till kommande år. Beslut om överföring fattas av
Regionstyrelsen.
Resultatöverföringen ska ligga som en del av Region Gotlands Egna Kapital men
uppdelat per nämnd. Saldot efter justering överförs till kommande år. Nämnden har
själv ansvaret för hur balanserat (överfört) resultat ska fördelas inom sitt
ansvarsområde. Underskott ska balanseras inom 3 år.

Johan Åberg
Förvaltningschef
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1 Sammanfattning
Räddningstjänsten har under året arbetat mot de uppsatta målen som finns i
verksamhetsplanen 2021. Bland annat genom verksamhetens grunduppdrag i tillsyn och
utryckning men även genom samverkan för bättre rutiner för släckvatten och
implementering av de digitala lösningar som förvaltningen tagit fram i projekt DiSa som ett
led i kvalitetsarbetet samt personalsatsningar.
Räddningstjänsten arbetar löpande med att utveckla verksamheten och att genomföra de
organisationsjusteringar, implementeringar av förnyelseprojekt och investeringar som krävs
för att möta morgondagens utmaningar. Exempelvis planeras inköp av nya fordon,
lokalanpassningar och uppdateringar av övrig utrustning.
Räddningstjänsten står inför utmaningar kring den ökning av förnybara energikällor som
sker i samhället. Fler solcellstak, elbilar, gasfärjor och vindkraftsverk kräver anpassning av
verksamhetens planering och arbetssätt. Utbildningssatsningar kommer att behöva
genomföras inom detta område.
Under 2021 har mycket fokus lagts på personalfrågor och kompetensförsörjning, bland
annat genom större satsningar på markandsförning inför rekryteringen av RIB
(räddningstjänstpersonal i beredskap) personal. Personalen har utbildats löpande under
året. Under 2021 har fokus varit hållbart ledarskap och gemensamma värderingar. Sjuktalet
har något högre jämfört med föregående år, vilket är kopplat till att enheten drabbades av
covid. När smittan var som värst var 20 procent av den operativa heltidspersonalen
sjukskriven.
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Periodens resultat visar ett underskott med 6,5 mnkr. De största posterna som påverkar
resultatet negativt är lokalkostnader och personalkostnader framförallt för timvikarier och
övertid. Utöver det har kostnaderna för de årliga hälsokontrollerna av utryckande personal
varit högre än budgeterad nivå. Vidare har saneringen av övningsplatsen och en utredning
av omorganisationen inte varit budgeterad.
Under 2021 har räddningstjänsten intäktsbortfall och ökade kostnader som kan härröras till
pandemin, uppgått till cirka 650 tkr. Trots detta är intäkterna högre än budgeterat.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Inom räddningstjänsten har en organisationsjustering genomförts under året. Den externa
utvärdering som har genomförts löpande av organisationen visar på ett mycket gott
resultat. Organisationsförändringen förväntas bli permanentad.
Räddningstjänsten har gjort större satsningar på marknadsföring inför rekryteringen av RIB
(räddningstjänstpersonal i beredskap).Trots detta har räddningstjänsten inte lyckats
rekrytera RIB personal i tillräcklig omfattning till brandstationen i Slite.
När den gamla övningsplatsen lämnades har det enligt avtal genomförts provtagning.
Provtagningen har visat att det fanns dieselutsläpp i marken vid en tankanläggning. En
sanering har området har genomförts under året.
Räddningstjänsten, som är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i flera
viktiga projekt för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet. DiSa som är ett EUfinansierat projekt har genom att rätta upp alla fastighetsgränser inom detaljplan, rensa och
säkra kvaliteten på alla förvaltningens geodata och införa e-tjänster haft viktig
kvalitetshöjande påverkan på alla förvaltningens verksamheter.
3 Förväntad utveckling
Räddningstjänsten på Gotland står inför flera utmaningar kring hanteringen av
utbyggnaden av förnybara drivmedel och energikällor. Fler solcellstak, elbilar, gasfärjor och
vindkraftsverk kräver anpassning av verksamhetens planering och arbetssätt.
Kompetensatsningar inom området kommer att genomföras.
De digitaliserings- och kvalitetsprojekt som förvaltningen arbetar med kommer att fortsätta
utvecklas. Målet är att skapa mer effektiva och kvalitativa processer, som ger bättre service
och tillgänglighet för våra användare.
Det finns en stor förväntan inom samhällsbyggnadsförvaltningen om att resultatet av
FramSam-projektet ska leda fram till effektiviseringar, ökat samarbete över gränser, bättre
strukturerad kundkontakt tillexempel genom gemensamt kundcenter och framförallt skapa
möjligheter för större arbetsglädje. Projektet kan leda till vissa organisationsförändringar
för förvaltningens medarbetare.
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
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kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
För Region Gotland finns en gemensam, övergripande plan för trygghet och säkerhet som
pekar ut riktningen med arbetet kring dessa frågor för alla verksamheter så även
räddningstjänstens.
Räddningstjänstens arbete utgår från handlingsprogrammet för skydd mot olyckor, vilket
innebär att det ständigt finns beredskap över hela ön dygnet runt. Räddningstjänsten
arbetar förebyggande och stödjer den enskilde så att denne kan ta sitt ansvar för att
eliminera, förhindra och begränsa olyckor. De arbetar även med skadeavhjälpande insatser,
det vill säga insatser vid bränder och olyckor. Räddningstjänsten har bland annat som mål
att nå 90 % av Gotlands befolkning inom 30 minuter vid akuta räddningsinsatser. Målet har
uppnåtts under året.
Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Flera stora förbättrings- och kvalitetsprojekt drivs framgångsrikt på
samhällsbyggnadsförvaltningen där räddningstjänsten ingår. Resultatet från projekt DiSa,
digital samhällsbyggnad ett projekt som avslutades i november 2021, implementeras i alla
verksamheter på samhällsbyggnadsförvaltningen. I räddningstjänsten har
digitaliseringsarbetet startat och delar av enhetens dokumentation finns nu tillgängliga som
e-tjänster.
Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Räddningstjänsten under året haft ökat samarbete med teknikförvaltningen rörande
brandposter och bättre användning av släckvatten. Detta är ett led i att minska
klimatavtrycket.
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5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Förvaltningen har under året granskat hemsidan. Som ett resultat av det har förvaltningens
kommunikatör fått i uppdrag att förbättra räddningstjänstens hemsidor. Förvaltningens etjänster ska lyfts fram och texterna ska skrivas om till klarspråk för att tillgängliggöra
informationen om räddningstjänsten på nätet.
Upplevelsen av att det är enkelt att komma i kontakt med verksamheten ökar genom att
räddningstjänsten ständigt har brandbefäl i tjänst och en larmcentral som är bemannad
dygnet runt. Tillgänglighet dygnet runt är kopplat till räddningstjänstens operativa arbete.
Medarbetare
Under året har det genomförts särskilda insatser för att stärka styrkeledarna i sin nya roll
som ledare med personalansvar bland annat inom området arbetsmiljö och lönebildning.
Det har även påbörjats ett arbete kring värdegrunden inom verksamheten samt kring
mångfald och jämställdhet där alla medarbetare har varit delaktiga i olika workshop.
I medarbetarenkätresultatet från förra året framkom att det efterfrågas en tydligare
kommunikation och tydlighet i arbetet inom förvaltningen och på räddningstjänsten. Det
har därför vidtagits åtgärder som att i större utsträckning kommunicera via intranätet, mail
och via arbetsplatsträffar och att alla medarbetare har möjlighet att delta i gemensamma
förvaltningsövergripande träffar.
Under året har det gjorts större satsningar på marknadsföring inför rekrytering av
räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB). Vid behov har det även genomförts en
traineeutbildning löpande vid varje RIB station.
Målet att rekrytera RIB till stationen i Slite uppnåddes inte och vakanserna behöver fyllas
på från heltidsorganisationen.
Det har inrättats ett arbetsmiljöråd vid räddningstjänsten där operativ chef tillsammans
med skyddsombud hanterar aktuella arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet på
räddningstjänsten ingår även i samverkan vid förvaltningen.
6 Kvalitetsberättelse
Räddningstjänsten, som är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar löpande i flera
viktiga projekt för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet, både för våra externa
användare och för Region Gotlands interna processer. Att flytta fokus från förvaltning och
verksamhet till process och användare är centrala för kvalitetsarbetet inom förvaltningen
som helhet. All verksamhetsutveckling på förvaltningen utgår från användarna.
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Räddningstjänstens arbete följs upp löpande i respektive handlingsprogram. Utvärderingen
av uppfyllande av verksamhetsmålen sker via verksamhetsvisa uppföljningar av respektive
verksamhet. I syfte att sträva mot de nationella målen följs handlingsprogrammen upp
genom att göra jämförelser med andra kommuner och räddningstjänstförbund som
bedöms jämförbara. Resultat och måluppfyllnad dokumenteras löpande i dokumentet
Verksamhetsplan och budget för respektive år. En del av verksamhetsuppföljningen som är
särskilt utpekad i LSO är olycksundersökningar. Syftet med kravet är att i skälig omfattning
klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.
Resultatet av undersökningarna skall återkopplas till Regionstyrelsen, och andra aktörer
som berörs av den aktuella olyckan. All uppföljning kring verksamheten utvärderar kvalitet,
och ska syfta till att ligga till grund för förbättringar.
Ett viktigt mål i förvaltningens kvalitetsarbete som också påverkar Räddningstjänsten under
det gångna året är att det EU-finansierade projektet DiSa – Digital samhällsbyggnad,
avslutades efter fyra år. Genom att bland annat rätta upp alla fastighetsgränser inom
detaljplan, rensa och säkra kvaliteten på alla förvaltningens geodata och införa e-tjänster har
projektets resultat haft viktig kvalitetshöjande påverkan på alla förvaltningens
verksamheter. Projektet har också arbetat aktivt med erfarenhetsåtergivning, lärande och
kompetenshöjning för många medarbetare inom och utanför förvaltningen.
Under 2021 nominerades ett bidrag från Räddningstjänsten till Region Gotlands
förnyelsepris. Bidraget ämnade medvetandegöra skogsentreprenörerna och lantbrukarna
om vad de själva kan göra för att förhindra, förebygga och begränsa skogsbränder på
Gotland. Arbetet sammanförde bland andra Maskinringen, LRF och Mellanskog i dialoger
om samverkan i brandförebyggande arbete, och resultatet är över förväntan.
I förvaltningens löpande verksamhetsutövning är kvalitet och kvalitetsaspekter ständigt
närvarande. Medarbetarna skickar in sina förbättringsförslag till SBFs
verksamhetsutvecklare, som löpande arbetar med förbättring via projekt, uppdrag och
systemförvaltning. Genom kompetenshöjande aktiviteter, såsom utbildningar inom
tjänstemannaskap och klarspråk, utvecklas medarbetarna för att skapa mer rättssäkra,
tillgängliga och kvalitativa processer.
Räddningstjänsten har gjort större satsningar på markandsförning inför rekryteringen av
RIB personal. Det genomförs även traineeutbildning löpande på varje RIB station vid
behov. I den organisationsjustering som pågår har det gjorts extrasatsningar på
ledarskapsutbildningar för styrkeledarna.
6.1 Inkomna synpunkter

Synpunkter inkom att räddningstjänsten skulle fatta beslut om eldningsförbud på Gotland.
Det är Länsstyrelsen eller en kommun som har rätt att besluta om eldningsförbud utifrån
lagen om skydd mot olyckor (LSO) när det råder stor risk för brand i skog och mark.
Beslutet sker i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser. Sveriges
kommuner och regioner var sena i tolkningen av skrivelsen i lagen om skydd mot olyckor
(LSO). I det skedet bad räddningstjänsten att Länsstyrelsen skulle fatta dessa beslut under
sommar 2021.
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7 Väsentliga personalförhållanden
Under året har arbetet med kompetensförsörjning intensifierats. Det har gjorts särskilda
marknadsföringsinsatser för att kunna rekrytera RIB. Traineeutbildning har även skett
löpande vid varje station.
Under året har organisationsjusteringen som påbörjades för 1,5 år implementerats och
kontinuerligt utvärderats. Det har genomförts särskilda insatser för att stärka styrkeledarna i
sin nya roll som ledare med personalansvar bland annat inom området arbetsmiljö och
lönebildning.
Ett arbete har påbörjats kring värdegrunden inom verksamheten samt mångfald och
jämställdhet där alla medarbetare har varit delaktiga i olika workshop.
I medarbetarenkätresultatet från förra året framkom att det efterfrågas en tydligare
kommunikation och tydlighet i arbetet inom förvaltningen och på räddningstjänsten. Det
har därför vidtagits åtgärder som att i större utsträckning kommunicera via intranätet, mail
och via arbetsplatsträffar och att alla medarbetare har möjlighet att delta i gemensamma
förvaltningsövergripande träffar.
Det har inrättats ett arbetsmiljöråd vid räddningstjänsten där operativ chef tillsammans
med skyddsombud hanterar aktuella arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet på
räddningstjänsten ingår även i samverkan vid förvaltningen.
Förvaltningen har tillsatt en lönebildningsgrupp med de fackliga parterna och där finns
kommunal med som part.
I årets lönerevision avsattes medel för brandmännen i en särskild bristyrkessatsning.
Brandmännen ligger långt efter den nationella lönestatistiken både på median och på 90:e
percentilen. De extra medel som enheten fick räcker inte till att komma i rätt nivå men det
är ett steg i rätt riktning.
7.1 Personalvolym
Antal anställda Förändring mot
Dec 2021
Dec 2020

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Dec 2020
Dec 2021

Alla anställningsformer

50

1

50

1

Tillsvidare

49

3

49

3

1

-2

1

-2

Tidsbegränsad

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Dec 2021 Jan - Dec 2020

Förändring

23 Räddningstjänst

52

51

1

23000 Räddningstjänst

52

51

1

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.
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Antalet anställa och årsarbetare är oförändrat sedan föregående år. Under 2021 slutade fyra
medarbetare jämfört med 2020 då sju medarbetare slutade. De har alla blivit ersatta av nya
medarbetare.
Övertidsuttaget är högre jämfört med föregående år och motsvarar två heltidsarbetare.
Övertidsuttaget beror till stor del på behovet av att bemanna när medarbetare varit
frånvarande med kort varsel som sjukfrånvaro.
7.2 Sjukfrånvaro
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Dec 2021
Dec 2020

Förändring %
enheter

Alla

4.25%

5.04%

-0.79%

Kvinna

0.65%

0.63%

0.02%

Man

4.49%

5.35%

-0.87%

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.

Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)

Sjuktalet är lägre jämfört med föregående år. Under början av året var räddningstjänsten
drabbad av covidsmitta och sjuktalet ökade markant. När det var som värst var 20 procent
av den operativa heltidsorganisationen sjukskriven. Räddningstjänsten genomför årligen ett
antal lagstadgade undersökningar via företagshälsovården och den kostnaden ryms inte
inom de medel som enheten får tilldelat centralt.
8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat
Kontostruktur

Budget Jan Dec 2021

Utfall Jan - Dec
2021

Avvikelse Jan Dec 2021

Utfall Jan- Dec
2020

-55 484

-62 021

-6 537

-59 210

INTÄKTER

4 028

4 502

474

3 937

Taxor och Avgifter

1 110

734

-376

670

Resultat
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Statsbidrag

776

919

143

677

Försäljning vara/tjänst

1 582

1 820

238

1 489

Intern resursfördelning

310

429

119

733

Övriga intäkter

250

600

350

369

KOSTNADER

-59 512

-66 523

-7 011

-63 147

Personal

-46 255

-47 902

-1 647

-44 873

Köp av tjänst

-1 379

-2 095

-716

-2 009

Köp huvudverksamhet

-1 181

-1 182

-1

-1 160

Förbrukn. mtrl

-1 040

-1 700

-660

-2 031

-600

-4 406

-3 806

-4 203

Avskrivn. internränta

-4 441

-3 881

560

-3 635

Intern resursfördelning

-2 100

-2 266

-166

-2 226

Övriga kostnader

-2 516

-3 092

-576

-3 011

Lokaler

I tabellen visas intäkter och kostnader för året, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även
fjolårets redovisade intäkter och kostnader.

2021 års resultat visar ett underskott med 6 537 tkr.
Intäkterna för året slutade på 474 tkr över budget viket bland annat berodde på fler
utryckningar på automatlarm samt nyteckning av automatlarmsavtal. Vidare kommer delar
av intäkterna från 2020 extern fakturering. Intäkterna för tillsyn var 364 tkr lägre än budget
vilket berodde på covid.
Kostnaderna blev 7 011 tkr högre än budgeterad nivå.
Den enskilt största posten var för lokaler som överskred budget med 3 086 tkr på helåret.
Personalkostnaderna överskred budget med 3,6 procent. Av dessa var 1 361 tkr över
budget för timanställda. Budget för övertidskostnader, fyllnadslön och förskjuten arbetstid
uppgår till 1 855 tkr och de överskreds med 284 tkr, totalt för alla brandstationer.
I posten köp av tjänst var det framför allt hälsokontroller för vatten- och rökdykare som
överskred budgeterad nivå med 460 tkr. Ökade kostnader för drivmedel har också påverkat
resultatet.
Övriga kostnader som har påverkat resultatet negativt är sanering av och provtagning på
övningsplatsen (500 tkr) samt den utredning som har genomförts av omorganisationen
(300 tkr). Dessa kostnader har inte varit budgeterade.
Kostnaderna för utbildning var ovanligt lågt vilket kopplas till covid.
8.2 Nettokostnadsutveckling
Kontostruktur

Utfall Jan - Dec
2021

Utfall Jan- Dec
2020

Förändring

Förändring %
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-62 021

-59 210

-2 811

5%

4 502

3 937

565

14%

Taxor och Avgifter

734

670

65

10%

Statsbidrag

919

677

242

36%

Försäljning vara/tjänst

1 820

1 489

331

22%

Intern resursfördelning

429

733

-303

-41%

Övriga intäkter

600

369

231

63%

KOSTNADER

-66 523

-63 147

-3 376

5%

Personal

-47 902

-44 873

-3 029

7%

Köp av tjänst

-2 095

-2 009

-86

4%

Köp huvudverksamhet

-1 182

-1 160

-22

2%

Förbrukn. mtrl

-1 700

-2 031

331

-16%

Lokaler

-4 406

-4 203

-203

5%

Avskrivn. internränta

-3 881

-3 635

-246

7%

Intern resursfördelning

-2 266

-2 226

-40

2%

Övriga kostnader

-3 092

-3 011

-80

3%

INTÄKTER

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas
förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

Intäkterna under 2021 har trots pandemin ökat, det berodde bland annat på fler
utryckningar på automatlarm och nyteckning av automatlarmsavtal samt att delar av den
externa faktureringen härrör 2020.
Nettokostnaderna har ökat då räddningstjänsten inte lyckats med rekryteringar utifrån
tidigare beslut ( RS§181), vilket innebar att målet att anställa räddningsmän i beredskap och
utifrån det kunna minska heltidsanställda inte kunnat uppnås.
För att klara tilldelad ram kräva att räddningstjänsten både genomför en minskning av
nettokostnaderna och en fortsatt ökning av nettointäkterna.
Nettokostnadsutvecklingen för övertid som ryms inom posten personal har ökat mellan
åren. Det beror på vakanser och sjukskrivningar.
8.3 Kostnader och intäkter med anledning av pandemin

Under 2021 har räddningstjänsten även ett intäktsbortfall som kan härröras till pandemin.
Det är minskat antal tillsyner och efterfrågan på uthyrning av materiel.
Pandemirelaterad intäkt/kostnad

Belopp

Minskade intäkter för tillsyn

364 000
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Minskade intäkter filminspelningar

6 000

Ökade kostnader, förbrukningsmaterial

12 000

Kostnad avbokningsavgift

6 500

Ökade sjuklönekostnader

260 000

Totalt

648 500

8.4 Investeringar

Investeringar som har inköps under året är brand och räddningsutrustning, radio system,
investeringar kring övningsplatsen, lokalanpassningar och inköp av brandbilar. En brandbil
som har levererats är inte komplett vilket gör att en komplettering till detta behövs för
flytta med motsvarande medel i investeringsbudgeten till 2022. Ytterligare medel som
behövs flyttas med i kompletteringsbudgeten är bland annat för lokalanpassningar i Visby
för "friska brandmän”.
Investeringar 2021

Budgetanslag

Utfall

Avvikelse

12 121

7 371

4 750

Brandutrustning

1 500

550

950

Räddningsutrustning

-

136

-136

Samband-Rakel

200

451

-251

Inköp av fordon

6 300

4 793

1 507

Övningsplatsen

500

915

-415

Ombyggnad Fårö brandstat

2 000

-

2 000

Övriga inventarier

1 621

527

1 094
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Nämnden: Regionstyrelsen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen: räddningschef Dick Svennefeldt

Viktigare händelser

Inom räddningstjänsten har en organisationsjustering genomförts under året. Den externa
utvärdering som genomförts löpande av organisationen visar ett mycket gott resultat.
Organisationsförändringen förväntas bli permanentad.
Räddningstjänsten har gjort större satsningar på marknadsföring inför rekryteringen av RIB
(räddningstjänstpersonal i beredskap). Trots detta har räddningstjänsten inte lyckats rekrytera RIB
personal i tillräcklig omfattning till stationen i Slite. Det har även genomförts traineeutbildning
löpande vid behov på RIB stationerna.
När den gamla ”PFAS-smittade” övningsplatsen lämnades har det enligt avtal genomförts
provtagning och därefter har sanering utförts. Provtagningen visar att det finns dieselutsläpp i
marken vid en tankanläggning. Provtagning- och saneringskostnader uppgick till ca 500 tkr.
Räddningstjänstens del i återställandet är genomfört under 2021. Samhällsbyggnadsförvaltningens
kvalitetsarbete, det EU-finansierade projektet DiSa – Digital samhällsbyggnad, har avslutats efter
fyra år, vilket även påverkat Räddningstjänsten under 2021. Genom att bland annat rätta upp alla
fastighetsgränser inom detaljplan, rensa och säkra kvaliteten på alla förvaltningens geodata och
införa e-tjänster har projektets resultat haft viktig kvalitetshöjande påverkan inom samtliga
förvaltningens verksamheter.
Måluppfyllelse

För Region Gotland finns en gemensam, övergripande plan för trygghet och säkerhet.
Räddningstjänsten jobbar utifrån handlingsprogrammet för skydd mot olyckor, vilket innebär att
en ständig beredskap över hela ön dygnet runt mellan 90 sekunder och 7 minuter.
Övergripande arbete inom samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjats genom diskussioner
gällande framtagande av handlingsplan för god beredskap och förmågan att hantera
samhällsstörningar. Flera förbättrings- och kvalitetsprojekt drivs framgångsrikt på
samhällsbyggnadsförvaltningen. DiSa- digital samhällsbyggnad implementeras enligt plan och
avslutades med mycket gott resultat den sista november 2021. I räddningstjänsten har
digitaliseringen påbörjats och delar av enhetens dokumentation finns nu tillgängliga som etjänster. Genom att räddningstjänsten ständigt har brandbefäl i tjänst och en larmcentral som är
bemannad dygnet runt finns mycket goda möjligheter att få kontakt. Dessutom har
förvaltningens hemsida under året kontrollerats. I nästa steg har förvaltningens kommunikatör
fått i uppdrag att förbättra räddningstjänstens hemsidor. Förvaltningens e-tjänster ska lyftas fram
och texterna ska skrivas om till klarspråk för att tillgängliggöra informationen om
räddningstjänsten på nätet.

Sammanfattande verksamhetsberättelse Räddningstjänsten 2021

Medarbetare

Under året har det genomförts särskilda insatser för att stärka styrkeledarna i sina nya roller som
ledare med personalansvar bland annat inom området arbetsmiljö och lönebildning. Det har även
påbörjats ett arbete kring värdegrunden inom verksamheten samt kring mångfald och
jämställdhet där alla medarbetare har varit delaktiga i olika workshops under året.
I medarbetarenkätresultatet från förra året framkom att det efterfrågas en tydligare
kommunikation och tydlighet i arbetet inom förvaltningen och på räddningstjänsten. Det har
därför vidtagits åtgärder som att i större utsträckning kommunicera via intranätet, mail och via
arbetsplatsträffar och att alla medarbetare har möjlighet att delta i gemensamma
förvaltningsövergripande träffar.
Under året har det gjorts större satsningar på marknadsföring inför rekrytering av
räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB). Vid behov har det även genomförts en
traineeutbildning löpande vid varje RIB station. Målet att rekrytera RIB till stationen i Slite
uppnåddes inte och vakanserna behöver fyllas på från heltidsorganisationen. Det har inrättats ett
arbetsmiljöråd vid räddningstjänsten där operativ chef tillsammans med skyddsombud hanterar
aktuella arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet på räddningstjänsten ingår även i samverkan vid
förvaltningen.
Ekonomi

2021 års resultat visar ett underskott med 6 537 tkr. Intäkterna för året slutade på 474 tkr över
budget vilket bland annat beror på fler utryckningar på automatlarm och nyteckning av
automatlarmsavtal. Vidare kommer delar av intäkterna från 2020 för extern fakturering.
Intäkterna för tillsyn är 364 tkr lägre än budget vilket beror på covid. Kostnaderna blev 7 011 tkr
högre än budgeterad nivå.
Den enskilt största posten är för lokaler som överskrider budget med 3 086 tkr på helåret.
Personalkostnaderna överskrider budget med 3,6 procent. Av dessa är 1 361 tkr över budget för
timanställda under året. Budget för övertidskostnader, fyllnadslön och förskjuten arbetstid uppgår
till 1 855 tkr och de överskreds med 284 tkr, totalt för alla brandstationer.
I posten köp av tjänst är det framför allt hälsokontroller för vatten- och rökdykare som
överskrider budgeterad nivå med 460 tkr. Ökade kostnader för drivmedel påverkar också
resultatet negativt.
Kostnader för sanering och provtagning för övningsplatsen var obudgeterad och uppgår till 500
tkr likaså för en utredning av omorganisationen som uppgick till 300 tkr samt högre kostnader
för covid.
Kostnaderna för utbildning var ovanligt låga vilket kopplas till covid.
Utveckling på sikt

Räddningstjänsten på Gotland står inför flera utmaningar kring hanteringen av utbyggnaden av
förnybara drivmedel och energikällor. Fler solcellstak, elbilar, gasfärjor och vindkraftsverk kräver
anpassning av verksamhetens planering och arbetssätt. Framöver kommer flera
utbildningssatsningar genomföras inom detta område.

Sammanfattande verksamhetsberättelse Räddningstjänsten 2021

De externt finansierade digitaliserings- och kvalitetsprojekt som förvaltningen arbetar med
kommer att fortsätta utvecklas under året och påverka verksamheter och användare under
kommande år. Målet är att skapa mer effektiva och kvalitativa processer, som ger bättre service
och tillgänglighet för våra användare.

Verksamhetsmått

Regionstyrelsen
Räddningstjänst

2021

2020

2019

696

696

737

IVPA (i väntan på ambulans)
brand ej i byggnad
brand i byggnad
trafikolycka
automatlarm
hjärtstoppslarm
annat sjukvårdslarm
annan hjälp till ambulans

173
72
85
99
134
64
96
16

118
74
73
77
162
46
72
18

155
71
63
105
148
60
96
28

Tillsyn enligt LSO (lag om skydd mot olyckor)

Totalt antal larm
-

varav
varav
varav
varav
varav
varav
varav
varav

83

95

112

Tillsyn LBE (lagen om brandfarliga och explosiva varor)

6

14

15

Samplanerad tillsyn (LSO+LBE)

9

9

16

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp

Rapport, bilaga till
förvaltningsberättelse

Lena Larsen

Datum 8 februari 2022

SBF, internationellt arbete 2021.
I följande aktiviteter och engagemang inom ramen för Region Gotlands internationella nätverk
och åtaganden har Sbf deltagit under 2021. Pandemin har starkt påverkat möjligheten till
internationellt arbete under året.
Bomba Suecia, pågående samarbete.
Räddningstjänsten har sedan ca 10 år ett fortlöpande utbyte med en brandstation i Chile, Bomba
Suecia. Inledningsvis skänktes brandbilar från Gotland. Personal på räddningstjänsten har
tidigare deltagit med ledningshjälp vid skogsbränder, och utbildat brandmän från Chile. Under
2021 har Räddningstjänsten inte haft kontakt eller samarbete men samarbetet kommer att pågå
framgent.
DiSa – Digital Samhällsbyggnad

Projektet har genomförts 2018-2021 med finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond och Region
Gotlands regionala utvecklingsmedel 1:1.
Projektet DiSa, Digital samhällsbyggnad, har genom att skapa sömlös digital
samhällsbyggnadsprocess gjort det enklare företagare, boende och besökare att få tillgång till
information, påverka och hantera ärenden kopplade till samhällsbyggnad på Gotland. Genom
att bland annat rätta upp alla fastighetsgränser inom detaljplan, rensa och säkra kvaliteten på alla
förvaltningens geodata och införa e-tjänster har projektets resultat haft viktig kvalitetshöjande
påverkan på alla förvaltningens verksamheter inklusive räddningstjänsten.
DiSa-projektet pågick 2018-2021 och hade följande mål:
 Bättre service och snabbare beslut – Företagare, boende och besökare hittar, förstår och
använder informationen de behöver för att planera och genomföra sitt byggprojekt.
 Ökad transparens och tillgänglighet – Kunden kan följa och hantera sitt ärende via
gotland.se
 Hållbar samhällsutveckling – Kunden bjuds in till dialog och delaktighet.
Intresset för DiSa, både externt och internt, har under hela projekttiden varit stort.
Presentationerna har under 2021, till följd av pandemin, uteslutande gjorts digitalt. De
internationella presentationer som DiSa genomfört under 2021 var:
 12th EUSBSR Annual Forum – Union of the Baltic Cities
 Smart City Sweden – Miljödepartementet i den kinesiska staden Shenzhen

Text

Årsbudget
inkl TA, OM
Jan 21 - Mån 13 21

Utfall

Avvikelse

Jan 21 - Mån 13 21

4030,8
-55073,3
-3966,9
-474,6
-55484

4502,2
-62642
-3565
-316,1
-62020,9

471,4
-7568,7
401,9
158,5
-6536,9

55484
0

55484
-6536,9

0
-6536,9

0

-6537

-6537

Resultatrapport på nämndnivå, tkr
Verksamhetens totala intäkter
Verksamhetens totala kostnader
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Årets resultat
Kontrollrad konto 30-88

Verksamhet
Text
Kod
28
2
Totaler

Räddningstjänst
Infrastruktur, skydd mm

Intäkter
Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21

Kostnader
Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21

Intäkter
Utfall
Jan 21 - Mån 13 21

Kostnader
Utfall
Jan 21 - Mån 13 21

Nettoavvikelse

-4030,8
-4030,8
-4030,8

59514,8
59514,8
59514,8

-4502,2
-4502,2
-4502,2

66523,2
66523,2
66523,2

-6537
-6537
-6537

Projekt
Text
Kod
23501
23502
23505
23520
23530
23550
23590
Totaler

Brandutrustning
Räddningsutrustning
Samband-Rakel
Inköp av fordon
Övningsplatsen
Ombyggnad Fårö brandstat
Övriga inventarier

Årsbudget
netto
Jan 21 - Mån 13 21

Utfall
netto
Jan 21 - Mån 13 21

Avvikelse

1500
0
200
6300
500
2000
1621
12121

549,8
135,5
451,2
4792,8
914,8
0
527,2
7371,3

950,2
-135,5
-251,2
1507,2
-414,8
2000
1093,8
4749,7
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Verksamhetsberättelse 2021 –
Räddningstjänsten

Ärendenummer: RS 2022/13
Arbetsutskottets beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Sammanfattning

Räddningstjänsten har under året arbetat mot de uppsatta målen som finns i
verksamhetsplanen för 2021. Bland annat genom verksamhetens grunduppdrag
i tillsyn och utryckning men även genom samverkan för bättre rutiner för
släckvatten och implementering av de digitala lösningar som förvaltningen tagit
fram i projekt DiSa som ett led i kvalitetsarbetet samt personalsatsningar.
Räddningstjänsten står inför utmaningar kring den ökning av förnybara
energikällor som sker i samhället. Fler solcellstak, elbilar, gasfärjor och
vindkraftverk kräver anpassning av verksamhetens planering och arbetssätt.
Utbildningssatsningar kommer att behöva genomföras inom detta område.
Inom räddningstjänsten har en organisationsjustering genomförts under året.
Den externa utvärdering som har genomförts löpande av organisationen visar
ett mycket gott resultat. Organisationsförändringen förväntas bli permanentad.
Räddningstjänsten har gjort större satsningar på marknadsföring inför
rekryteringen av RIB (räddningstjänstpersonal i beredskap).Trots detta har
räddningstjänsten inte lyckats rekrytera RIB personal i tillräcklig omfattning till
stationen i Slite. Det har även vid behov genomförts traineeutbildning löpande
på RIB-stationerna.
När den gamla PFAS ”smittade” övningsplatsen lämnades har det enligt avtal
genomförts provtagning och därefter har en sanering utförts. Provtagning har
visat att det finns dieselutsläpp i marken vid en tankanläggning. Provtagningoch saneringskostnader uppgick till ca 500 tkr. Räddningstjänstens del i
återställandet är genomfört under 2021.
Räddningstjänsten uppnår helt målet om god beredskap och förmåga att
hantera samhällsstörningar samt i hög grad målet att upplevelsen att det är lätt
att komma i kontakt med verksamheten. Övriga mål som verksamheten
bedömer uppfylls delvis. Räddningstjänstens ekonomiska resultat för 2021 är
ett underskott med 6,5 mnkr.
forts

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-10

RS AU § 25 forts
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Dick Svennefelt, räddningschef.
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget
yttrande och att underlaget justeras i enlighet med arbetsutskottets
NRPPHQWDUHULQI|UUHJLRQāVW\UHOVHQVVDPPDQWUlGH-02-24.
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-04

Digital justering

Protokoll
Sida 9 (27)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2022/1
17 februari 2022

Lena Larsen

Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2022 - räddningstjänsten
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner kompletteringsbudget 2022- räddningstjänsten.

Sammanfattning

Kompletteringsbudgeten består av de kvarstående medel som ej nyttjas under 2022.
Det äskas medel för totalt 4 750 tkr som flyttas till investeringsbudgeten för 2022 och
därmed läggs till det beloppet till den redan beslutade investeringsramen på 6 000 tkr.
Under året har utbyte skett av alarmering utrustning skett samt inköp av
brandutrustning enligt plan. Arbete med övningsplatsen pågår och kommer fortsätta
under 2022.
Under 2021 beställdes en ny brandbil som ska placeras i Klintehamn, den var
delbetald när den leverades till påbyggaren, slutbetalning sker vid leverans och
godkänd besiktning Q1 2022.
För att ta hand om kontaminerat material efter bränder och olyckor behöver Visby
brandstation lokalanpassas. Visby brandstation hanterar allt material från samtliga
brandstationer efter insatser.
Räddningstjänsten har i grundbudget 6 000 tkr för investeringar inför 2022,
verksamheten kommer lämna in kompletteringsbudget för 2022 på 4 750 tkr, detta
medför en total investeringsbudget på cirka 10 750 tkr.
Beslutsunderlag

Bilaga 1

kompletteringsbudget

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Johan Åberg
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2022/15

Skickas till
- RS-Registrator
- ekonomiostyrning@gotland.se
Ärendenr RS 2022/15
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Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen - Räddningstjänsten
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
23501
23502
23505
23520
23530
23550
23590
23561

Brandutrustning
Räddningsutrustning
Samband-Rakel
Inköp av fordon
Övningsplatsen
Ombyggnad Fårö brandstat
Övriga inventarier
Brandstn Klintehamn

Delar av projekt om uppdelat

Ska döpas om till lokalanpassning

Projekt nr

23501
23502
23505
23520
23530
23550
23590
23561

TOTALT

Beslutad budgetEv tilläggsanslag
Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
inkl kb
budget 2021
budget 2022
2022
1 500
200
6 300
500
2 000
1 621

950
-135
-251
1 507
-415
2 000
1 094

12 121

Projekt nr

Beslutad
budget

1 507
985
2 000
258

3 000

500

4 750

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

2 500

Kvarvarande
Motiv till att projektet ej
budget 2021
förs med

4 750

6 000

Rev budget
Projektansvarig alt
2021 (kol G+H) ansvarig för budget
0
2 500
0
0
4 507
985
2 000
258
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 750

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Motiv till överföring

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-10

RS AU § 27
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Kompletteringsbudget 2022 –
Räddningstjänsten

Ärendenummer: RS 2022/15
Arbetsutskottets beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Sammanfattning

Kompletteringsbudgeten består av de kvarstående medel som ej nyttjas under
2022. Det äskas medel för totalt 4 750 tkr som flyttas till investeringsbudgeten
för 2022 och därmed läggs till det beloppet till den redan beslutade
investeringsramen på 6 000 tkr.
Under året har utbyte skett av alarmering utrustning skett samt inköp av
brandutrustning enligt plan. Arbete med övningsplatsen pågår och kommer
fortsätta under 2022.
Under 2021 beställdes en ny brandbil som ska placeras i Klintehamn, den är
delbetald när den levererades till påbyggaren, slutbetalning sker vid leverans
och godkänd besiktning Q1 2022. För att ta hand om kontaminerat material
efter bränder och olyckor behövs Visby brandstation lokal anpassas. Visby
brandstation hanterar allt material från samtliga brandstationer efter insatser.
Räddningstjänsten har i grundbudget 6 000 tkr för investeringar inför 2022 ,
verksamheten kommer lämna in kompletteringsbudget för 2022 på 4 750 tkr,
detta medför en total investeringsbudget på cirka 10 750 tkr kronor.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Dick Svennefelt, räddningschef.
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget
yttrande och att underlaget justeras i enlighet med arbetsutskottets
kommentarer inför regionstyrelsens sammanträde 2022-02-24.
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-04

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1867
17 januari 2022

Annica Löwenadler Ekstedt

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag Upphandling Korpen 5 ombyggnad
barnmorskemottagning
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på investeringsbudgeten för Korpen 5
etapp 3 ombyggnad av barnmorskemottagning på 4 850 000 kronor.
Finansiering sker ur regionens Eget kapital.
Driftkostnadskonsekvenser finansieras via internhyran.

Sammanfattning

Projektet Korpen 5 Etapp 3 är en del i en större kedja av ombyggnationer på
Korpen. Hälso- och sjukvården lider stor brist på lokaler på både lasarettet och på
vårdcentralerna.
I somras genomfördes projektet ”4 flyttar” för att frigöra utrymme på
akutmottagningen inför sommarens ökade verksamhet. I det projektet flyttades
barnmorskemottagningen ut från Visby lasarett upp till Korpen i provisoriska lokaler,
för att sedan kunna flytta in i lokaler som verksamhetsanpassats och som samtidigt är
i behov av underhållsåtgärder. När barnmorskemottagningen flyttat kan projektet för
att iordningställa en central, gemensam, provtagning starta. Den centrala
gemensamma provtagningen ska tillhandahålla provtagningsverksamhet för båda
vårdcentralerna Wisby Söder och Visby Norr. När den centrala provtagningen är
iordningställd frigörs lokaler inne på respektive vårdcentral. Båda vårdcentralerna i
Korpen huset i Visby är trångbodda medan patientantalet hela tiden växer, varför att
frigöra utrymme på vårdcentralerna är prioriterat.
Byggstart var tänkt att ske omgående med färdigställandedatum 2022-0620. Inkomna anbud öppnades 2021-11-29 och var betydligt högre än budget och
tidigare utförd etapp. Nämnden gör bedömningen att det inte är möjligt att
genomföra omdisponeringar av anslag från andra projekt eller att dra ner på
projektet.
För att kunna genomföra projektet krävs ytterligare 4,85 miljoner till
ursprungsbudgeten på 7,65 miljoner kronor, vilket skulle innebära en total budget på
12,5 miljoner kronor.
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Tjänsteskrivelse
RS 2021/1867

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är införstådda med att tilläggsanslaget innebär en
högre hyreskostnad.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens förslag och
föreslår regionstyrelsen att bevilja ett tilläggsanslag på 4 850 000 kronor för
investering i Korpen 5 etapp 3 ombyggnad av barnmorskemottagning.
Att inkomna anbud är mer än dubbelt så höga bedöms bero på mindre konkurrens
och intresse vid denna upphandling samt högre kostnadsbild för installatörer och
material. I jämförelse med den första etappen som genomfördes för ett år sedan
(med samma typ av åtgärder) var kostnaden per kvadratmeter mindre än hälften av
det bästa inkomna anbud för denna etapp.
Korpen etapp 3 får en stor positiv påverkan på dels arbetsmiljön på vårdcentralerna
men också på patientsäkerheten.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 246 2021-12-16

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-16

TN § 246

TN § 246

Upphandling Korpen 5 ombyggnad
barnmorskemottagning begäran om
tilläggsanslag

TN 2021/2183
TN AU § 224

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag från regionstyrelsen till
investeringsbudget för ombyggnation av Korpen 5 etapp 3,
barnmorskemottagning, med 4,85 miljoner kronor.

Projektet Korpen 5 Etapp 3 är en del i en större kedja av ombyggnationer på
Korpen. Hälso- och sjukvården lider stor brist på lokaler på både lasarettet och på
vårdcentralerna. I somras genomfördes projektet ”4 flyttar” för att frigöra utrymme
på akutmottagningen inför sommarens ökade verksamhet. I det projektet flyttades
barnmorskemottagningen ut från Visby lasarett upp till Korpen i provisoriska lokaler,
för att sedan flytta in i lokaler som både behöver verksamhetsanpassas och som
samtidigt är i behov av underhållsåtgärder.
Barnmorskemottagningen har i dagsläget inte ändamålsenliga lokaler för
verksamheten i de nuvarande provisoriska lokalerna. I nästa steg gällande Korpen 5
innebär detta att när barnmorskemottagningen flyttat kan projektet för att
iordningställa en central, gemensam, provtagning starta. Den centrala gemensamma
provtagningen ska tillhandahålla provtagningsverksamhet för båda vårdcentralerna
Wisby Söder och Visby Norr. När den centrala provtagningen är iordningställd
frigörs således lokaler inne på respektive vårdcentral. Båda vårdcentralerna i
Korpenhuset i Visby är trångbodda medan patientantalet hela tiden växer, varför att
frigöra utrymme på vårdcentralerna är prioriterat. Det betyder att projektet Etapp 3
får en stor påverkan på inte minst arbetsmiljö på vårdcentralerna men påverkar även
patientsäkerheten. Byggstart var tänkt att ske omgående med färdigställandedatum
2022-06-20.
Inkomna anbud öppnades 2021-11-29 och var betydligt högre än budget och tidigare
utförd etapp. Att banta och förenkla ned projektet anses ej möjligt.
För att kunna genomföra projektet krävs ytterligare 4,85 miljoner till
ursprungsbudgeten på 7,65 miljoner. Total projektbudget blir därmed 12,5 miljoner.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är införstådda att tilläggsanslaget innebär en högre
hyreskostnad.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv – förbättrad arbetsmiljö och patientsäkerhet på
vårdcentralerna.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-16

TN § 246

Landsbygdsperspektiv - Tillbyggnationen kan kopplas till region Gotlands mål med
god folkhälsa och levande landsbygd.
Ekonomisk konsekvensanalys - Tilläggsanslaget innebär ökade kapitalkostnader och
finansieras av HSF genom tillägg på internhyran.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Ylva Svangren.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Informationen godkänns.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-12-03
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/2183
3 december 2021

Martin Jonsson

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag projekt Korpen 5 etapp 3
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag från regionstyrelsen till
investeringsbudget för ombyggnation av Korpen 5 etapp 3,
barnmorskemottagning, med 4,85 miljoner kronor.

Sammanfattning

Projektet Korpen 5 Etapp 3 är en del i en större kedja av ombyggnationer på
Korpen. Hälso- och sjukvården lider stor brist på lokaler på både lasarettet och på
vårdcentralerna. I somras genomfördes projektet ”4 flyttar” för att frigöra utrymme
på akutmottagningen inför sommarens ökade verksamhet. I det projektet flyttades
barnmorskemottagningen ut från Visby lasarett upp till Korpen i provisoriska lokaler,
för att sedan flytta in i lokaler som både behöver verksamhetsanpassas och som
samtidigt är i behov av underhållsåtgärder.
Barnmorskemottagningen har i dagsläget inte ändamålsenliga lokaler för
verksamheten i de nuvarande provisoriska lokalerna. I nästa steg gällande Korpen 5
innebär detta att när barnmorskemottagningen flyttat kan projektet för att
iordningställa en central, gemensam, provtagning starta. Den centrala gemensamma
provtagningen ska tillhandahålla provtagningsverksamhet för båda vårdcentralerna
Wisby Söder och Visby Norr. När den centrala provtagningen är iordningställd
frigörs således lokaler inne på respektive vårdcentral. Båda vårdcentralerna i
Korpenhuset i Visby är trångbodda medan patientantalet hela tiden växer, varför att
frigöra utrymme på vårdcentralerna är prioriterat. Det betyder att projektet Etapp 3
får en stor påverkan på inte minst arbetsmiljö på vårdcentralerna men påverkar även
patientsäkerheten. Byggstart var tänkt att ske omgående med färdigställandedatum
2022-06-20.
Inkomna anbud öppnades 2021-11-29 och var betydligt högre än budget och tidigare
utförd etapp. Att banta och förenkla ned projektet anses ej möjligt.
För att kunna genomföra projektet krävs ytterligare 4,85 miljoner till
ursprungsbudgeten på 7,65 miljoner. Total projektbudget blir därmed 12,5 miljoner.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är införstådda att tilläggsanslaget innebär en högre
hyreskostnad.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv – förbättrad arbetsmiljö och patientsäkerhet på
vårdcentralerna.
Landsbygdsperspektiv - Tillbyggnationen kan kopplas till region Gotlands mål
med god folkhälsa och levande landsbygd.
Ekonomisk konsekvensanalys - Tilläggsanslaget innebär ökade kapitalkostnader
och finansieras av HSF genom tillägg på internhyran.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-12-03

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-10

RS AU § 30

Protokoll
Sida 17 (27)

Begäran om tilläggsanslag. Upphandling
Korpen 5 ombyggnad barnmorskemottagning

Ärendenummer: RS 2021/1867
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

1. Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på investeringsbudgeten för
Korpen 5 etapp 3 ombyggnad av barnmorskemottagning på 4 850 000
kronor.
2. Tilläggsanslaget finansieras genom regionens eget kapital.
Sammanfattning

Projektet Korpen 5 Etapp 3 är en del i en större kedja av ombyggnationer på
Korpen. Hälso- och sjukvården lider stor brist på lokaler både lasarettet och på
vårdcentralerna.
I somras genomfördes projektet ”4 flyttar” för att frigöra utrymme på akutmottagningen inför sommarens ökade verksamhet. I det projektet flyttades
barnmorskemottagningen ut från Visby lasarett upp till Korpen i provisoriska
lokaler, för att sedan kunna flytta in i lokaler som verksamhetsanpassats och som
samtidigt är i behov av underhållsåtgärder. När barnmorskemottagningen flyttat
kan projektet för att iordningställa en central, gemensam, provtagning starta.
Den centrala gemensamma provtagningen ska tillhandahålla provtagningsverksamhet för båda vårdcentralerna Wisby Söder och Visby Norr. När den
centrala provtagningen är iordningställd frigörs lokaler inne på respektive
vårdcentral. Båda vårdcentralerna i Korpen huset i Visby är trångbodda medan
patientantalet hela tiden växer, varför att frigöra utrymme på vårdcentralerna är
prioriterat.
Byggstart var tänkt att ske omgående med färdigställandedatum 2022-06-20.
Inkomna anbud öppnades 2021-11-29 och var betydligt högre än budget och
tidigare utförd etapp. Nämnden gör bedömningen att det inte är möjligt att
genomföra omdisponeringar av anslag från andra projekt eller att dra ner på
projektet.
För att kunna genomföra projektet krävs ytterligare 4,85 miljoner kronor till
ursprungsbudgeten på 7,65 miljoner kronor, vilket skulle innebära en total
budget på 12,5 miljoner kronor.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är införstådd med att tilläggsanslaget
innebär en högre hyreskostnad.
forts

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-10

RS AU § 30 forts
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens
förslag och föreslår regionstyrelsen att bevilja ett tilläggsanslag på 4 850 000
kronor för investering i Korpen 5 etapp 3 ombyggnad av barnmorskemottagning.
Att inkomna anbud är mer än dubbelt så höga bedöms bero på mindre
konkurrens och intresse vid denna upphandling samt högre kostnadsbild för
installatörer och material. I jämförelse med den första etappen som genomfördes för ett år sedan (med samma typ av åtgärder) var kostnaden per
kvadratmeter mindre än hälften av det bästa inkomna anbud för denna etapp.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2021-12-16, § 246
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-17

Digital justering

Protokoll
Sida 18 (27)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/1866
3 februari 2022

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag trygghetspunkt Klintehamn
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Tilläggsanslag för investeringsbudgeten på 1 900 000 kronor för
iordningställandet av trygghetspunkt i Klintehamn till hälso- och
sjukvårdsnämnden beviljas. Tilläggsanslaget finansieras genom regionens eget
kapital.

Sammanfattning

Vårdcentralen i Klintehamn stängdes i årsskiftet 2019/2020, och sedan dess har det
funnits en ambition och vilja att en trygghetspunkt ska öppnas.
Tidigare har trygghetspunkter varit placerade i lokaler i socialnämndens särskilda
boenden. I Klintehamn är detta inte lämpligt ur flera aspekter. Efter genomlysning av
flera olika lokaler har utredningen kommit fram till att den tidigare vårdcentralen,
Klinte Sicklings 1-113 är den mest lämpliga.
Lokalen inrymmer idag hemtjänstgrupper inom socialförvaltningen och framöver ska
även två dagliga verksamheter vara verksamma i delar av lokalerna.
Socialförvaltningen önskar inflyttning om möjligt i mars 2022.
Hemse vårdcentral planerar att bedriva verksamhet i lokalerna några dagar i veckan
med planerade besök hos undersköterska, sjuksköterska/distriktssköterska och med
möjlighet till digitalt läkarmedverkan från Hemse vårdcentral, samt med möjlig
utveckling med samtalsbehandlare. Bemanning ska ske av ordinarie personal från
Hemse vårdcentral.
Lokalen har under året använts som vaccinationsmottagning, men den verksamheten
har avslutats under hösten 2021.
Nödvändiga investeringar i fastigheten exkl. underhåll uppskattas av
teknikförvaltningen till 1 900 000 kronor. Utöver det uppskattas underhållsbehovet
(underhåll av samtliga ytskikt, insyns- och solskydd samt brandskydd) till 1 500 000
kronor. Investeringsbehoven omfattar två mottagningsrum, väntrum, ett litet
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personalrum, RWC, förrådslokal mm. För att lokalen ska möta behoven behöver
anpassningar ske.
Investeringar i inventarier uppskattas till ca 630 000 kronor varav cirka 300 000
kronor bedöms gå att ordna med redan befintliga inventarier inom förvaltningen.
Resterande 330 000 kronor bedöms inrymmas inom hälso- och sjukvårdsnämndens
pott för investeringar.
Hyreskostnaden efter gjorda investeringar och anpassningar bedöms till cirka
285 000 kronor (cirka 124 kvm). Nuvarande hyra är 75 000 kronor/år och utökad
hyra är beräknad på kapitalkostnaderna för investeringen/anpassningen.
Utöver hyra krävs städning mm på totalt cirka 50 000 kronor per år.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är införstådda med att tilläggsanslaget innebär en
högre hyreskostnad.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har efter diskussion med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen fått information om att omprioriteringar av innevarande års
investeringspott inte är möjlig samt att investeringen är planerad att påbörjas under
våren 2022.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer också i hälso- och sjukvårdsförvaltningens
bedömning är att en investering med ovan beskrivna lokalåtgärder för cirka 1 900
000 kronor och investering i utrustning/inventarier/IT för cirka 330 000 kronor är
en relativt hög investeringsutgift som i sin tur leder till en hög driftkostnad för en
relativt liten verksamhet. Den utredning som är gjord, ”Struktur 2015”, visar
dessutom på att det behövs många utrymmen för att tillhandahålla en acceptabel
arbetsmiljö, tillgänglighet och hygien även om det är en förhållandevis liten
verksamhet.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden §151 2021-12-14
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-14

HSN § 151

HSN § 151

Begäran om tilläggsanslag. Trygghetspunkt
Klintehamn

HSN 2021/834
HSN-AU § 140

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att begära av regionfullmäktige 1,9 miljoner
i investeringsmedel för iordningställande av trygghetspunkt i Klintehamn.

Efter att vårdcentralen i Klintehamn stängdes har det funnits såväl politisk ambition
som vilja hos befolkningen i Klintehamn att en trygghetspunkt ska öppnas. Tidigare
har trygghetspunkter varit placerade i lokaler i socialnämndens särskilda boenden. I
Klintehamn är detta inte lämpligt ur flera aspekter. Efter genomlysning av flera olika
lokaler har utredningen kommit fram till att den tidigare vårdcentralen, Klinte
Sicklings 1-113 är den mest lämpliga. Lokalen inrymmer idag hemtjänstgrupper inom
socialförvaltningen och framöver ska även två dagliga verksamheter vara verksamma
i delar av lokalerna. Lokalen har under året använts som vaccinationsmottagning,
men den verksamheten har avslutats under hösten 2021.
På framtida Trygghetspunkten i Klintehamn planerar Hemse vårdcentral att bedriva
verksamhet några dagar i veckan med planerade besök hos undersköterska,
sjuksköterska/distriktssköterska och med möjlighet till digitalt läkarmedverkan från
Hemse vårdcentral, samt med möjlig utveckling med samtalsbehandlare. Bemanning
ska ske av ordinarie personal från Hemse vårdcentral.
Behoven är två mottagningsrum varav ett ska kunna ha en provtagningsstol förutom
brits. Förutom mottagningsrum är det nödvändigt med väntrum, ett litet personalrum, RWC, förrådslokal med mera. För att lokalen ska möta behoven behöver
anpassningar ske. Lokalen behöver dessutom genomgå underhåll av samtliga ytskikt,
insyns- och solskydd samt brandskydd. Befintligt wifi i lokalerna beräknas ha god
täckning och det finns befintliga datainstallationer som fungerar väl. Säkerhetsmässigt
är skalskyddet relativt svagt vad gäller fönster och dörrar men bedöms ändå att det
inte är nödvändigt med någon åtgärd.
Nödvändiga investeringar i fastigheten uppskattas av teknikförvaltningen till 3 400
tkr varav 1 500 tkr är underhåll. Investeringar i inventarier uppskattas till cirka 630
tkr varav cirka 300 bedöms gå att ordna med redan befintliga inventarier inom
förvaltningen. Övriga 330 tkr bedöms inrymmas inom hälso- och
sjukvårdsnämndens pott för investeringar.
Hyreskostnaden efter investeringar/anpassningar bedöms till cirka 285 tkr för en
lokalyta på cirka 124 kvm. Nuvarande hyra är 75 Tkr/år och utökad hyra är beräknad
på kapitalkostnaderna för investeringen/anpassningen. Utöver hyra krävs städning
mm på totalt cirka 50 tkr per år.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-14

HSN § 151

Lokalanpassningar och underhållsarbetet önskar teknikförvaltningen sker samtidigt
med de åtgärder som ska göras för att socialförvaltningen ska flytta in i sina lokaler,
på det viset blir det endast en etablering och mer rationell hantering av åtgärderna.
Socialförvaltningen önskar inflyttning om möjligt i mars 2022.
Bedömning

Utredningen av lokalen påvisar att det behöver vara relativt många utrymmen för att
tillhandahålla en acceptabel arbetsmiljö, tillgänglighet och hygien även om det är en
förhållandevis liten verksamhet. Lokalerna mellan socialförvaltningens verksamheter,
kommer efter lokalanpassningar, bli ändamålsenliga för den tänkta verksamheten och
kan vid behov utökas till att omfatta fler dagar.
Förvaltningens bedömning är att en investering i lokalåtgärder för cirka 1900 tkr och
investering i utrustning/inventarier/IT för cirka 330 tkr är en relativt hög
investeringsutgift som i sin tur leder till en hög driftkostnad för en relativt liten
verksamhet.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 140
Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att begära av regionfullmäktige 1,9 miljoner
i investeringsmedel för iordningställande av trygghetspunkt i Klintehamn.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 23 november 2021
Skickas till
Regionfullmäktige
Kajsa Holmström, lokalstrateg HSF
Lena Bäckström, primärvårdschef
Ann Hovland-Tånneryd, verksamhetschef Hemse vårdcentral
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2021/834
23 november 2021

Yvonne Skovshoved
Beställarchef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Begäran om tilläggsanslag Trygghetspunkt Klintehamn
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att begära av regionfullmäktige
1,9 miljoner i investeringsmedel för iordningställande av trygghetspunkt i
Klintehamn.

Sammanfattning

Efter att vårdcentralen i Klintehamn stängdes har det funnits såväl politisk ambition
som vilja hos befolkningen i Klintehamn att en trygghetspunkt ska öppnas. Tidigare
har trygghetspunkter varit placerade i lokaler i socialnämndens särskilda boenden. I
Klintehamn är detta inte lämpligt ur flera aspekter. Efter genomlysning av flera olika
lokaler har utredningen kommit fram till att den tidigare vårdcentralen, Klinte
Sicklings 1-113 är den mest lämpliga. Lokalen inrymmer idag hemtjänstgrupper inom
socialförvaltningen och framöver ska även två dagliga verksamheter vara verksamma
i delar av lokalerna.
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Lokalen har under året använts som vaccinationsmottagning, men den verksamheten
har avslutats under hösten 2021.
På framtida Trygghetspunkten i Klintehamn planerar Hemse vårdcentral att bedriva
verksamhet några dagar i veckan med planerade besök hos undersköterska,
sjuksköterska/distriktssköterska och med möjlighet till digitalt läkarmedverkan från
Hemse vårdcentral, samt med möjlig utveckling med samtalsbehandlare. Bemanning
ska ske av ordinarie personal från Hemse vårdcentral.
Behoven är två mottagningsrum varav ett ska kunna ha en provtagningsstol förutom
brits. Förutom mottagningsrum är det nödvändigt med väntrum, ett litet personalrum, RWC, förrådslokal med mera. För att lokalen ska möta behoven behöver
anpassningar ske. Lokalen behöver dessutom genomgå underhåll av samtliga ytskikt,
insyns- och solskydd samt brandskydd.
Befintligt wifi i lokalerna beräknas ha god täckning och det finns befintliga
datainstallationer som fungerar väl.
Säkerhetsmässigt är skalskyddet relativt svagt vad gäller fönster och dörrar men
bedöms ändå att det inte är nödvändigt med någon åtgärd.
Nödvändiga investeringar i fastigheten uppskattas av teknikförvaltningen till 3 400
tkr varav 1 500 tkr är underhåll.
Investeringar i inventarier uppskattas till ca 630 tkr varav ca 300 bedöms gå att ordna
med redan befintliga inventarier inom förvaltningen. Övriga 330 tkr bedöms
inrymmas inom hälso- och sjukvårdsnämndens pott för investeringar.
Hyreskostnaden efter investeringar/anpassningar bedöms till ca 285 tkr för en
lokalyta på ca 124 kvm. Nuvarande hyra är 75 Tkr/år och utökad hyra är beräknad på
kapitalkostnaderna för investeringen/anpassningen. Utöver hyra krävs städning mm
på totalt ca 50 tkr per år.
Lokalanpassningar och underhållsarbetet önskar teknikförvaltningen sker samtidigt
med de åtgärder som ska göras för att socialförvaltningen ska flytta in i sina lokaler,
på det viset blir det endast en etablering och mer rationell hantering av åtgärderna.
Socialförvaltningen önskar inflyttning om möjligt i mars 2022.
Bedömning

Utredningen av lokalen påvisar att det behöver vara relativt många utrymmen för att
tillhandahålla en acceptabel arbetsmiljö, tillgänglighet och hygien även om det är en
förhållandevis liten verksamhet. Lokalerna mellan socialförvaltningens verksamheter,
kommer efter lokalanpassningar, bli ändamålsenliga för den tänkta verksamheten och
kan vid behov utökas till att omfatta fler dagar.
Förvaltningens bedömning är att en investering i lokalåtgärder för ca 1900 tkr och
investering i utrustning/inventarier/IT för ca 330 tkr är en relativt hög investeringsutgift som i sin tur leder till en hög driftkostnad för en relativt liten verksamhet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 23 november 2021
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2021/834

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
Kajsa Holmström, lokalstrateg HSF
Lena Bäckström, primärvårdschef
Ann Hovland-Tånneryd, verksamhetschef Hemse vårdcentral
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-10

RS AU § 29

Protokoll
Sida 15 (27)

Begäran om tilläggsanslag.
Trygghetspunkt Klintehamn

Ärendenummer: RS 2021/1866
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

1. Tilläggsanslag för investeringsbudgeten på 1 900 000 kronor för iordningställandet av trygghetspunkt i Klintehamn till hälso- och sjukvårdsnämnden
beviljas.
2. Tilläggsanslaget finansieras genom regionens eget kapital.
Sammanfattning

Vårdcentralen i Klintehamn stängdes i årsskiftet 2019/2020, och sedan dess
har det funnits en ambition och vilja att en trygghetspunkt ska öppnas.
Tidigare har trygghetspunkter varit placerade i lokaler i socialnämndens
särskilda boenden. I Klintehamn är detta inte lämpligt ur flera aspekter. Efter
genomlysning av flera olika lokaler har utredningen kommit fram till att den
tidigare vårdcentralen, Klinte Sicklings 1-113 är den mest lämpliga.
Lokalen inrymmer idag hemtjänstgrupper inom socialförvaltningen och framöver ska även två dagliga verksamheter vara verksamma i delar av lokalerna.
Socialförvaltningen önskar inflyttning om möjligt i mars 2022.
Hemse vårdcentral planerar att bedriva verksamhet i lokalerna några dagar i
veckan med planerade besök hos undersköterska, sjuksköterska/distriktssköterska
och med möjlighet till digitalt läkarmedverkan från Hemse vårdcentral, samt med
möjlig utveckling med samtalsbehandlare. Bemanning ska ske av ordinarie
personal från Hemse vårdcentral.
Lokalen har under året använts som vaccinationsmottagning, men den
verksamheten har avslutats under hösten 2021.
Nödvändiga investeringar i fastigheten exkl. underhåll uppskattas av teknikförvaltningen till 1 900 000 kronor. Utöver det uppskattas underhållsbehovet
(underhåll av samtliga ytskikt, insyns- och solskydd samt brandskydd) till
1 500 000 kronor. Investeringsbehoven omfattar två mottagningsrum,
väntrum, ett litet personalrum, RWC, förrådslokal mm. För att lokalen ska
möta behoven behöver anpassningar ske.
Investeringar i inventarier uppskattas till ca 630 000 kronor varav cirka
300 000 kronor bedöms gå att ordna med redan befintliga inventarier inom
förvaltningen. Resterande 330 000 kronor bedöms inrymmas inom hälso- och
sjukvårdsnämndens pott för investeringar.
forts

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-10

RS AU § 29 forts
Hyreskostnaden efter gjorda investeringar och anpassningar bedöms till cirka
285 000 kronor (cirka 124 kvm). Nuvarande hyra är 75 000 kronor/år och
utökad hyra är beräknad på kapitalkostnaderna för investeringen/anpassningen.
Utöver hyra krävs städning mm på totalt cirka 50 000 kronor per år.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är införstådd med att tilläggsanslaget
innebär en högre hyreskostnad.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har efter diskussion med hälso- och sjukvårdsförvaltningen fått information om att omprioriteringar av innevarande års
investeringspott inte är möjlig samt att investeringen är planerad att påbörjas
under våren 2022.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer också i hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att en investering med ovan beskrivna lokalåtgärder för
cirka 1 900 000 kronor och investering i utrustning/inventarier/IT för cirka
330 000 kronor är en relativt hög investeringsutgift som i sin tur leder till en
hög driftkostnad för en relativt liten verksamhet. Den utredning som är gjord,
”Struktur 2015”, visar dessutom på att det behövs många utrymmen för att
tillhandahålla en acceptabel arbetsmiljö, tillgänglighet och hygien även om det
är en förhållandevis liten verksamhet.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-14, §151
Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-03
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Tjänsteskrivelse
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Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll
Förslag till beslut

• Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse lämnas som svar till revisorerna.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat
regionens interna kontroll. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
regionstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll är tillräckligt.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsens och nämndernas
arbete inte är tillräckligt. Granskningen visar att regionstyrelsen och majoriteten av
nämnderna har ett i stort fungerande arbete med intern kontroll men att det finns
utvecklingspotential. I dagsläget varierar det mellan nämnderna när
internkontrollplanerna antas och hur planerna och rapporterna är utformade.
Regionens internkontrollarbete kan bli mer sammanhållet och enhetligt med
gemensam övergripande tidsplan och gemensamma mallar för planer och rapporter.
Granskningen visar också att det finns behov av att utveckla arbetet med risk- och
väsentlighetsanalys. Revisorerna anser att kraven på nämndernas och styrelsens
involvering i risk- och väsentlighetsanalys och framtagande av internkontrollplan kan
förtydligas. De förtroendevaldas delaktighet är av vikt då de dels är ansvariga för den
interna kontrollen, dels kan ha ett annat perspektiv på risker.
Rekommendationer till regionstyrelsen


Föreslå regionfullmäktige att besluta om ett internkontrollreglemente eller
motsvarande.



Ta fram gemensamma mallar för planering och uppföljning av internkontroll.



Ta fram ett gemensamt årshjul för internkontroll.



Ta fram anvisningar för genomförande av risk- och väsentlighetsanalys.

Rekommendationer till regionstyrelsen och samtliga nämnder
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1500



Kontinuerligt utbilda tjänstepersoner och nämndernas/styrelsens ledamöter i
internkontroll och risk- och väsentlighetsanalys.



I större utsträckning involvera ledamöterna i risk- och väsentlighetsanalysen
samt prioritering av kontrollpunkter till internkontrollplanen.

Regionstyrelseförvaltningens kommentarer:
Under förra året (2021) genomfördes en större omarbetning av riktlinjerna för intern
kontroll. I de nya riktlinjerna finns nu en vägledning för hur riskanalyser ska göras,
det finns även mallar för hur en internkontrollplan och en uppföljningsrapport ska
ställas upp. I riktlinjerna har även ansvarsfördelningen samt arbetssättet förtydligats.
De nya riktlinjerna kommer att beslutas av regionfullmäktige den 21 februari 2022.
Behovet av att på ett systematiskt sätt utveckla det gemensamma arbetet med riskoch väsentlighetsanalys delas av regionstyrelseförvaltningen. Inom regionen finns
goda exempel men gemensamma metoder behöver utvecklas. Därefter bör arbetet
leda till handling. Avsikten är att de nya riktlinjerna ska ge nödvändigt stöd för att
arbetet ska utvecklas. I riktlinjerna anges även att regionstyrelsen årligen ska
utvärdera regionens samlade system för intern kontroll samt om behov av
förbättringar identifierats vidta nödvändiga åtgärder. Detta rapporteras till
regionfullmäktige i samband med årsredovisningen. Vid den här utvärderingen ingår
även risk- och väsentlighetsanalys. Det innebär att regionstyrelsen årligen har en
möjlighet att diskutera och besluta om specifika åtgärder som behöver vidtas.
I de nya riktlinjerna finns inte beskrivet när på året de olika momenten ska
genomföras. I avsnittet om ansvarsfördelning står följande:
Regionstyrelsens ansvar är också att vara aktiv i arbetet med intern kontroll och se till att det finns
regler, riktlinjer, rutiner, tidplaner och liknande styrdokument som ett stöd för verksamheterna.
I den regiongemensamma tidplanen för planerings- och uppföljningsprocessen, som
bland annat återfinns i strategisk plan och budget, kommer datumen för
internkontrollarbetet att finnas från och med nästa år. Bedömningen är att det är
bättre att ha tidplaner samlat ihop med övriga tider i ledningsprocesserna istället för
uppdelat i olika riktlinjer.
Förvaltningarna har ett ansvar att involvera den egna nämnden i alla delar av
internkontrollarbetet. Det är nämnden som har ansvar att se till att den interna
kontrollen är tillräcklig. Intern kontroll ingår i styrningen och är del av
ledningssystemet. Förvaltningschefen ska leda arbetet med att åstadkomma och
upprätthålla en god intern kontroll samt ansvarar för att se till att riskanalys,
riskåtgärder, uppföljning och bedömning genomförs.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de nya riktlinjerna för intern kontroll i allt
väsentligt omfattar de brister som KPMG har funnit vid granskningen.
Det viktiga är dock att riktlinjerna följs och leder till förändrat beteende. En riktlinje
är ett stöd i tolkningen av vad som ska utföras men det är det systematiska arbetet i
nämnder och förvaltningar som gör skillnad. En bra intern kontroll kommer att bidra
till att motverka fel, oavsiktliga och avsiktliga i det dagliga arbetet.
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1

Sammanfattning
Vi har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat regionens
interna kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsens och nämndernas
arbete med intern kontroll är tillräckligt.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsens
och nämndernas arbete med intern kontroll inte är tillräckligt.
Granskningen visar på att regionstyrelsen och majoriteten av nämnderna har ett i stort
fungerande arbete med intern kontroll men att det finns utvecklingspotential. I
dagsläget varierar det mellan nämnderna när internkontrollplanerna antas, hur
planerna är utformade och hur rapporterna är utformade. Regionens
internkontrollarbete kan bli mer sammanhållet och enhetligt med gemensam
övergripande tidsplan och gemensamma mallar för planer och rapporter. Det finns flera
goda exempel på utformning av planer, rapporter och årshjul hos nämnderna och
styrelsen i regionen som kan användas regionövergripande.
Vidare visar granskningen att det finns ett behov av att utveckla arbetet med risk- och
väsentlighetsanalys. Det finns idag ingen uttalad metod för riskanalys.
Vi anser att kraven på nämndernas och styrelsens involvering i risk- och
väsentlighetsanalys och framtagande av internkontrollplan kan förtydligas för att
säkerställa att det finns en samsyn i regionen. Styrelsen och nämnderna kan även med
fördel tydliggöra vid framtagande av rutiner för planering och uppföljning av intern
kontroll på vilket sätt och i vilken utsträckning de förtroendevalda ska delta i risk- och
väsentlighetsanalys och framtagande av internkontrollplan. De förtroendevaldas
delaktighet i risk- och väsentlighetsanalysen är av vikt då de dels är ansvariga för den
interna kontrollen, dels att de kan ha ett annat perspektiv på risker än förvaltningen.
Om de förtroendevalda inte deltar aktivt i analysen finns en risk att detta perspektiv inte
fångas upp.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen att:
-

Föreslå regionfullmäktige att besluta om ett internkontrollreglemente eller
motsvarande.

-

Ta fram gemensamma mallar för planering och uppföljning av internkontroll.

-

Ta fram ett gemensamt årshjul för internkontroll.

-

Ta fram anvisningar för genomförande av risk- och väsentlighetsanalys.

Vi rekommenderar regionstyrelsen och samtliga nämnder att
-

Kontinuerligt utbilda tjänstepersoner och nämndernas/styrelsens ledamöter i
internkontroll och risk- och väsentlighetsanalys.

-

I större utsträckning involvera ledamöterna i risk-och västenlighetsanalysen
samt prioritering av kontrollpunkter till internkontrollplanen.
2
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Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att:
-

Respektive nämnd antar en egen internkontrollplan som inkluderar
nämndspecifika risker och kontroller.

Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, tekniska nämnden samt miljö- och byggnämnden att:
-

Anta internkontrollplan tidigare på året.

Vi rekommenderar patientnämnden att:
-

Årligen ta fram och besluta om en internkontrollplan baserad på en risk- och
väsentlighetsanalys.
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2

Inledning/bakgrund
Revisionen granskar årligen den interna kontrollen i regionstyrelsen och nämnderna.
Av Kommunallagens 6 kap 6 § framgår att:
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för
verksamheten.
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av
10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan.
Det är revisionens uppfattning att politikerna i nämnderna bör delta aktivt i arbetet med
intern kontroll, särskilt i de riskanalyser som görs och som ligger till grund för planerna
för uppföljning och de områden som följs upp. Uppföljningen av intern kontroll bör
redovisas och behandlas åtminstone i anslutning till redovisning av tertial- och årsbokslut
i respektive nämnd. Utbildningsinsatser torde också kunna öka kunskapen om och
förståelsen för intern kontroll.
De förtroendevalda revisorerna har i sin riskanalys för 2021 bedömt att internkontrollen
i regionen och hur arbetet med denna bedrivs behöver granskas.

2.1

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsens och nämndernas
arbete med intern kontroll är tillräckligt.
Enligt regionens ”Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar” RS
2013/224, framgår att i de ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands Kommun”
som beslutades av kommunfullmäktige 17 mars 2003 slås fast att intern kontroll är en
viktig del av regionens styrsystem. ”Riktlinjer för intern kontroll” reglerar syfte,
ansvarsfördelning och uppföljning av det interna kontrollarbetet inom Region Gotland.
Ett av syftena med intern kontroll är att kontrollera att det finns en efterlevnad av
tillämpliga lagar, föreskrifter, regler och riktlinjer inom Region Gotland. En god kunskap
om vilka styrdokument som reglerar verksamheten är nödvändig vid planering av det
interna kontrollarbetet.
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Ytterligare syften med riktlinjerna är att säkerställa att regionstyrelsen och nämnderna
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de ska med rimlig grad av
säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:
– Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
– Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
– Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner m m
I frågeställningen har ingått att bedöma hur regionstyrelsen tar ansvar för den interna
kontrollen och säkerställer att ett enhetligt angrepps- och metodsätt tillämpas vad det
gäller nämndernas arbete med intern kontroll.
Inom ramen för det övergripande syftet har följande frågor besvarats eller belysts:

2.2

•

Tar regionstyrelsen ett tillräckligt ansvar vad gäller den interna kontrollen i
regionen?

•

Är regionstyrelsens arbete för att säkerställa ett enhetligt arbete kring intern
kontroll i Region Gotland tillräckligt?

•

Är nämndernas arbete med risk- och väsentlighetsanalyser tillräckligt?

•

Är regionstyrelsen ledande och stöttande i nämndernas internkontrollarbete?

•

Finns det tillräcklig kunskap hur bakomliggande förvaltningsorganisation arbetar
med intern kontroll och är kunskapen känd inom förvaltningen?

•

Är de förtroendevalda tillräckligt involverade i arbetet kring risk- och
väsentlighetsanalyser samt intern kontroll?

Avgränsning
Granskningen har avsett den interna kontrollen under 2020-2021 och har omfattat
regionstyrelsen och samtliga nämnder.

2.3

Revisionskriterier
Vi har utgått ifrån kommunallagens krav på tillräcklig intern kontroll.
Vi har även utgått ifrån den s k Coso-modellens formulering av syftet med intern kontroll
dvs;
•

Ändamålsenlig och effektiv verksamhet

•

Efterlevnad av lagar och förordningar

•

Tillförlitlig finansiell rapportering
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2.4

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, främst risk- och
väsentlighetsanalyser, internkontrollplaner och uppföljningar av intern kontroll, samt
intervjuer/avstämningar med berörda tjänstepersoner och politiker.
Granskningen har genomförts av Lovisa Jansson, kommunal revisor och Anders
Petersson, certifierad kommunal revisor under ledning av Mats Lundberg, certifierad
kommunal revisor och uppdragsledare.
Rapporten är faktakontrollerad av intervjuade tjänstepersoner.

6
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Region Gotland
Granskning av Intern kontroll
2021-10-28

3

Resultat av granskningen

3.1

Styrande och stödjande dokument m m

3.1.1

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar
Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar antogs av regionstyrelsen
2013-08-29, § 240, och är giltiga från 2014-01-01 och framåt. Av intervjuer framgår att
ett arbete pågår med att revidera riktlinjerna samt andra styrande dokument. De
reviderade riktlinjerna planeras att lyftas till regionfullmäktige för beslut.
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att regionstyrelsen, nämnderna och Region
Gotlands bolag upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Det ska med rimlig
säkerhet säkerställas att följande mål uppnås:


Ändamålsenlighet och kostnadseffektiv verksamhet



Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten



Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner m m

Riktlinjen innehåller även en beskrivning av vad ovanstående mål innebär.
Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen för den interna kontrollen beskrivs, i korthet, på följande sätt i
riktlinjen:


Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa att det finns
en god intern kontroll. Styrelsen ansvarar för att utfärda anvisningar och
regelverk samt följa nämndernas verksamhet.



Nämnderna har det yttersta ansvaret för en god intern kontroll och att
uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde. De ska säkerställa att
övergripande policyer och riktlinjer iakttas och ska vid behov utforma ytterligare
tillämpningsanvisningar.



Förvaltningschef ansvarar för att inom nämndens verksamhetsområde
säkerställa att regler och anvisningar finns utformade så att en god intern
kontroll kan upprätthållas. Förvaltningschefen ska årligen rapportera till
nämnden hur den interna kontrollen fungerar. Fel och brister som kan få
rättsliga följder ska omedelbart åtgärdas och rapporteras till nämnden.



Övriga chefer ska följa antagna regler och anvisningar för intern kontroll, samt
informera anställa om reglernas och anvisningarnas innebörd. Brister i den
interna kontrollen ska rapporteras till närmaste överordnad eller annan lämplig
person. Fel och brister som kan få rättsliga följder ska omgående rapporteras till
förvaltningschef.



Övriga anställda ska följa regler och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister
eller befarade oegentligheter som upptäcks i den interna kontrollen ska
omedelbart rapporteras till närmaste överordnad eller annan lämplig person.
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Styrning och uppföljning
Enligt riktlinjen ska nämnderna planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner
för att stärka den interna kontrollen. En risk- och väsentlighetsanalys bör genomföras
som grund för planering, prioritering och uppföljning av det interna kontrollarbetet.
Nämnderna ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
De granskningsområden som inkluderas i planen bör väljas med utgångspunkt i
genomförd risk- och väsentlighetsanalys samt utifrån en avvägning mellan
kontrollkostnad och kontrollnytta. I riktlinjerna noteras även att ett flerårsperspektiv på
den interna kontrollen är nödvändigt då alla verksamhetsområden inte kan kontrolleras
samtidigt. Regionstyrelsen har även möjlighet att komplettera nämndernas planer med
obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder.
Den interna kontrollplanen bör, enligt riktlinjen, innehålla följande information:


Sammanfattning av resultat från genomförd riskbedömning



Vilka rutiner/processer som ska kontrolleras



Vilka kontrollmoment som ska göras



Hur kontrollerna ska göras/metod



Hur uppföljning/återrapportering ska ske

Resultatet av uppföljningen ska med utgångspunkt i antagen plan löpande/periodvis
rapporteras till nämnden. I samband med årsbokslutet och verksamhetsberättelsens
inlämnande ska nämnden rapportera resultatet från uppföljningen av den interna
kontrollen till regionstyrelsen.
Regionstyrelsen ska utifrån nämndernas uppföljningsrapporter årligen utvärdera
regionens samlade system för intern kontroll. Om det finns behov av förbättringar ska
regionstyrelsen vidta åtgärder.
Regionstyrelsen ska årligen rapportera resultatet av regionens samlade interna kontroll
till regionfullmäktige och regionens revisorer i samband med att årsredovisningen
behandlas.

3.1.2

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att region har regionövergripande riktlinjer för intern kontroll med ett
tydligt syfte och ansvarsfördelning. Riktlinjerna har dock endast antagits av
regionstyrelsen och inte av regionfullmäktige. Vidare anser vi att då riktlinjerna är från
2014 så bör de ses över för att säkerställa att de fortfarande är aktuella och
uppdaterade utifrån den nya kommunallagen från 2017. Vi ser därför positivt på att
arbetet med att revidera riktlinjerna pågår samt att det reviderade dokumentet planeras
att lyftas till regionfullmäktige för beslut.
Riktlinjerna kan med fördel kompletteras med mer utförliga tillämpningsanvisningar och
instruktioner, framför allt gällande genomförande av risk- och väsentlighetsanalys.
Regionstyrelsen bör även överväga att ta fram regiongemensamma mallar för
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internkontrollplan och uppföljningsrapport. Detta för att underlätta arbetet med intern
kontroll i nämnderna och förvaltningarna samt få ett mer likartat arbetssätt i hela
regionen.

3.2

Utbildning i intern kontroll
Av intervjuer framgår att en regionövergripande utbildning i internkontroll för
förtroendevalda genomfördes i samband med att nuvarande riktlinjer för intern kontroll
antogs. Övrig utbildning ansvarar respektive nämnd för att planera och genomföra.
Den 1 juni i år genomfördes en halvdagsutbildning i intern kontroll för nämndledamöter
på initiativ av tekniska nämnden. Ledamöter från barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden var även
inbjudna att delta.
Vid intervjuer framgår även att det sker viss kunskapsdelning internt i regionen.
Tekniska förvaltningens förvaltningschef har bland annat haft en dragning för
regionstyrelseförvaltningens ledningsgrupp om arbetet med intern kontroll i tekniska
nämnden. Regionens nätverk för ekonomichefer diskuterar även internkontroll ca 1
gång om året i samband med att regionstyrelsen antar sin plan för internkontroll.

3.2.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att det inte sker någon återkommande regionövergripande utbildning
gällande intern kontroll i regionen. Viss utbildning och kunskapsutbyte sker på initiativ
av enskilda nämnder och förvaltningar.
Vår bedömning är att regionstyrelsen bör säkerställa att samtliga nämndledamöter och
relevanta tjänstepersoner har tillräcklig kunskap om intern kontroll samt risk- och
väsentlighetsanalyser. En regionövergripande utbildning kan med fördel genomföras i
samband med antagande av reviderade riktlinjer för intern kontroll.
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3.3

Styrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll

3.3.1

Sammanställning över styrelsers och nämnders arbete med intern kontroll
Regionstyrelsen

Barn- och
utbildningsnämnden

Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Miljö- och
byggnämnden

Antagande av internkontrollplan 2021

2020-12-16, §
367

2021-06-09, §
50

2021-06-08, §
42

2021-02-11, § 7

Oktober 2021

Antal kontrollområden 2021

5

5

5

4

Nej

Ja

Ja

2020-12-16, §
366

2020-09-15, §
88

2020-09-16, §
82

2021-02-09, § 3

2021-02-08, § 7

Nej

Nej

Internkontrollplanen
innehåller samtliga punkter
som bör finnas med enligt
riktlinje*
Uppföljning av
internkontrollplan 2020

Internkontrollplan bilagd till
verksamhetsberättelse

Ja, bilagd

Patientnämnden

Socialnämnden

Tekniska
nämnden

-

2021-03-18, § 5

2021-06-23,
§136

3 (2020)

-

5

6

3

Nej

Ja

-

Nej

Nej

Nej

2021-02-11, § 6

2021-02-09, § 5

-

2021-02-11, §
24.

2020-12-17, §
279

2021-02-02, § 3

Hänvisning till
ärende

Ja, bilagd

-

Ja

Ja, bilagd

Ja, bilagd

2020

* (1) Sammanfattning av riskbedömning (2) rutiner/processer, (3) kontrollmoment, (4) metod samt (5) uppföljning/återrapportering
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3.3.2

Regionstyrelsen
Regionstyrelsen har en översiktlig processkarta och årshjul över
internkontrollprocessen som sträcker sig över tre år.


År 1 sker planering av kommande års internkontroll och framtagande av
internkontrollplan. Internkontrollplanen antas av regionstyrelsen vid
sammanträde i november eller december.



År 2 genomförs kontroller enligt innevarande års internkontrollplan. Resultatet
sammanställs och presenteras för regionstyrelsen i december.



År 3 sammanställs samtliga nämnders och styrelsers internkontroll i en
koncernrapport.

Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Av intervjuer samt regionstyrelsens protokoll 1 framgår att förvaltningen tar fram förslag
till internkontrollplan genom dialoger. Avdelningscheferna i regionstyrelseförvaltningen
ansvarar för att ta fram förslag till kontrollområden utifrån riskbedömningar av
verksamheten. En controller på förvaltningen ansvarar för att sammanställa förslag till
internkontrollplan. Planen diskuteras i förvaltningens ledningsgrupp (FLG) och
presenteras för koncernledningsgruppen (KLG). Förslag till internkontrollplan antas av
regionstyrelsen vid sammanträdet i november eller december. Av intervjuer framgår att
regionstyrelsen inte är delaktig i framtagande eller prioritering av kontrollområden för

1

2020-12-13 § 367
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internkontrollplanen. Ledamöterna har dock möjlighet att lämna synpunkter på och
komplettera framtaget förslag till plan.
Av intervjuer framgår att arbetet med riskanalysen kan utvecklas i
regionstyrelseförvaltningen. Främst gäller det hur olika risker identifieras i de olika
processerna och vilka kontroller som därmed är relevanta att inkludera i
internkontrollplanen.
Regionstyrelsen fastställde den interna kontrollplanen för 2021 under sammanträdet i
december 2020. Planen innehåller totalt 5 kontrollområden varav 2 är
regiongemensamma. Följande processer/rutiner/system är inkluderade i planen:


Löneutbetalning



Upphandling/inköp



Utbetalningar (regionövergripande)



Kassaredovisning av kontanta försäljningsintäkter samt utgående moms
(regionövergripande)



Hantering av 1:1 medel för utvecklingsprojekt

För respektive kontrollområde finns angivet information om (1) upplevd risk och
motivering till att granskning ska göras, (2) process, (rutin/system), (3) kontrollansvar,
(4) frekvens, (5) metod, (6) rapportering till, (7) kontrollområde2 samt (8) riskvärde inkl.
bedömning av sannolikhet och konsekvens. Det framgår inte av internkontrollplanen
när återrapportering till regionstyrelsen ska ske, detta framgår dock av styrelsens
årshjul för intern kontroll.
I regionstyrelsens plan ingår ett antal kontrollområden som är regionövergripande men
som genomförs av regionstyrelseförvaltningen. Vilka regionövergripande kontroller som
genomförs kommuniceras till övriga förvaltningar för att säkerställa att dessa inte
inkluderas i övriga nämnders internkontrollplaner.
Uppföljning och återrapportering till styrelsen
Genomförandet av de kontrollaktiviteter som beslutades för 2021 pågår när denna
granskning genomförs, vi kan därför inte granska uppföljningen för år 2021 utan har
istället tittat på uppföljningen av 2020 års internkontrollplan.
Kontrollerna genomförs enligt beslutad internkontrollplan under perioden januari till
sista augusti. I september påbörjas arbetet med att sammanställa samtliga kontroller
inför återrapportering av resultat till regionstyrelsen. En mall finns framtagen för
återrapportering av genomförda kontroller.
Uppföljningen av internkontrollplanen 2020 godkändes av styrelsen vid sammanträdet i
december 2020. Respektive kontrollpunkt återrapporteras i egen bilaga till
tjänsteskrivelsen. Av bilagorna framgår (1) beskrivning av den process, rutin eller
system som kontrollen avser samt risk, (2) kontrollmoment, (3) kontrollmetod, (4)
resultat, (5) analys/slutsats samt (6) åtgärder.

2

Kontrollområden = vilka förvaltningar som omfattas av kontrollen
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2020 års internkontrollplan innehöll 11 kontrollpunkter varav 9 genomfördes och
återrapporterades till regionstyrelsen. De två kontroller som inte genomfördes var en
kontroll av förtroendekänsliga poster samt kontroll rörande policyer och riktlinjer.
Kontrollen av förtroendekänsliga poster genomfördes inte då en motsvarande
granskning genomfördes av revisorerna. Att kontrollen av policyer och riktlinjer inte
genomfördes förklaras med att förvaltningen behöver genomföra ett arbete inom
området och att det ska inkluderas i verksamhetsplan för 2021.
Av de 9 kontroller som genomfördes lämnades förslag på åtgärder för 7
kontrollpunkter. Regionstyrelsen beslutade att ge respektive kontrollansvarig i uppdrag
att vidta lämpliga åtgärder för att rätta till identifierade brister samt att en
lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter halvårsskiftet 2021.
Uppföljning enligt uppsiktsplikten
Av regionens riktlinjer för intern kontroll framgår att regionstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Regionstyrelsen
ska med utgångspunkt i nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera regionens
samlade system för intern kontroll.
Nämndernas och regionstyrelsens internkontroll återrapporteras sammanställt i
regionens årsredovisning. I årsredovisningen framgår en övergripande beskrivning av
den interna kontrollen i regionen, hur många kontroller som genomförts totalt samt
resultatet. Vidare konstateras i årsredovisningen att utveckling av ett strukturerat
arbetet med riskbedömningar är ett förbättringsområde inom regionen.
Årsredovisningen 2020 godkändes av regionstyrelsen 2021-03-24 § 60.
3.3.2.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att regionstyrelsen följer regionens fastställda riktlinjer för intern
kontroll. Regionstyrelsen har en övergripande men tydlig planering för genomförandet
av den interna kontrollen i och med det dokumenterade årshjulet och processkartan.
Granskningen visar att riskanalyser och prioritering av kontrollpunkter för
internkontrollplanen framför allt sker på förvaltningsnivå. Vår bedömning är att
regionstyrelsen bör ha en mer aktiv roll i riskanalys och prioritering då regionstyrelsen
är ytterst ansvarig för den interna kontrollen
Regionstyrelsen har tagit del av nämndernas uppföljning av den interna kontrollen och
utvärderat systemet för intern kontroll. Vi håller med regionstyrelsen i dess bedömning
av att arbetet med riskbedömningar är ett område som kan utvecklas och förbättras i
regionen i stort.
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3.3.3

Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en
gemensam förvaltning och gemensam internkontrollplan. Nämnderna har haft en
gemensam internkontrollplan sedan omorganisationen 2016 då nämnderna fick en
gemensam förvaltning.
Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Internkontrollplanen har tagits fram med utgångspunkt i en risk- och
väsentlighetsanalys som finns beskriven i planen. En arbetsgrupp bestående av
ekonomichef, controller och ekonomer har genomfört en kartläggning av processer och
rutiner som sedan har prioriterats genom risk- och väsentlighetsanalysen. I
riskanalysen tas även resultat och rekommendationer från revisonsgranskningar i
beaktande. Processerna och rutinerna är samlade i en bruttolista som har sorterats i
tre kategorier:


Ekonomi: 13 processer/rutiner har riskbedömts



Nämnd: 2 processer/rutin har riskbedömts



HR: 4 processer/rutiner har riskbedömts

Av intervjuer framgår att det i riskanalyserna har varit ett stort fokus på ekonomi, det
lyfts att det finns ett behov av att utveckla riskanalyserna av nämndernas
verksamhet/kvalitet.
Nämnderna fattar beslut om internkontrollplan för innevarande år i maj eller juni. Av
intervjuer framgår att internkontrollplanen tas sent på året för att det är svårt att få tid till
internkontrollplanen samtidigt som arbetet med sammanställning av
verksamhetsberättelse och budgetarbetet pågår. Nämndsledamöterna är inte
involverade i riskanalys eller prioritering av kontroller men har möjlighet att lämna
synpunkter i samband med att planen antas.
Nämnderna fastställde internkontrollplanen för 2021 under sammanträden för
respektive nämnd i juni i år. De processer/rutiner som ska kontrolleras är indelade i
områdena ekonomi, nämnd och HR. Följande processer/rutiner är inkluderade i planen:


Uppföljning av kostnader och intäkter (ekonomi)



Attestreglementet (ekonomi)



Förebyggande arbete kring mutor och korruption (nämnd)



Lönetillägg (HR)



Utdrag ur belastningsregistret (HR)

För respektive process/rutin som inkluderats i planen finns angivet (1) kontrollmoment,
(2) metod, (3) granskningsperiod, (4) ansvarig, (5) sammantagen riskbedömning samt
(6) risk- och väsentlighetsvärdering. Av planen framgår att resultatet av
kontrollaktiviteterna ska återrapporteras till utbildningsdirektör samt nämnd i samband
med årsbokslutet.
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Internkontrollplanen innehåller en mall för respektive kontrollpunkt för genomförande av
kontroller där information såsom hur kontrollen genomfördes och resultatet ska fyllas i.
Det finns även instruktioner för hur mallen ska fyllas i samt hur urval/stickprov ska
genomföras.
Uppföljning och återrapportering till nämnd
Genomförandet av de kontrollaktiviteter som beslutades för 2021 pågår när denna
granskning genomförs, vi kan därför inte granska uppföljningen för år 2021 utan har
istället tittat på uppföljningen av 2020 års internkontrollplan.
Uppföljningen av nämndernas internkontroll har följts upp under året allt eftersom
kontrollerna har genomförts. I nämndernas gemensamma internkontrollplan fanns fem
kontrollpunkter. Återrapportering av en kontrollpunkt skedde i september 2020 och
återrapportering av tre kontrollpunkter skedde i februari 2021. Av återrapporteringen
framgår (1) en beskrivning av bakgrund till kontrollpunkten, (2) resultat, (3) bedömning
samt (4) rekommenderade åtgärder alternativt information om att förvaltningen ska
återkomma med rekommenderade åtgärder. För tre av fyra kontrollpunkter lämnades
förslag på rekommenderade åtgärder för att hantera brister.
En av kontrollpunkterna, uppföljning av kostnader och intäkter, har inte
återrapporterats. Vid intervju framkom att det inte var en ”vanlig” kontrollpunkt utan en
beskrivning av hur nämnderna och förvaltningen arbetar med månadsuppföljningar för
att följa kostnader och intäkter.
3.3.3.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i stort följer regionens riktlinjer för intern kontroll.
Nämndernas gemensamma internkontrollplan har ett fokus på ekonomiska kontroller
och HR-kontroller medan det saknas kontroller kopplade till verksamhet/kvalité.
Riskanalysen och prioriteringen av internkontrollpunkter bör ses över för att säkerställa
att syftet med den interna kontrollen uppfylls.
Vi anser att nämnderna bör anta en internkontrollplan per nämnd med nämndspecifika
kontrollpunkter i planen. Det är förståeligt att nämnderna har beslutat att anta en
gemensam plan då de har en gemensam förvaltning. Dock finns det risk att
nämndspecifika risker inte uppmärksammas i en gemensam plan.
Vidare anser vi att nämndernas ledamöter bör ha ett mer aktivt deltagande i riskanalys
och prioritering av vilka kontroller som inkluderas i internkontrollplanen.
Vi ser positivt på att kontrollpunkterna återrapporteras löpande till nämnderna allt
eftersom rapporter färdigställs. Vi saknar dock en samlad återrapportering av
uppföljningen av den interna kontrollen.
Enligt vår bedömning bör internkontrollplanen antas av nämnden tidigare på året, efter
att regionstyrelsen har antagit sin internkontrollplan. Genom att anta planen tidigare
och genomföra kontroller löpande kan eventuella brister upptäckas och åtgärder vidtas
tidigare.
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3.3.4

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Nämndens internkontrollplan har tagits fram med utgångspunkt i en riskanalys. Av
intervjuer framgår att samtliga chefer inom nämndens verksamheter ansvarar för att ta
fram förslag på relevanta kontrollpunkter utifrån risker i verksamheterna. Förvaltningen
tar även hjälp av revisionsrapporter och andra granskningar för att identifiera
eventuella risker. Vid intervjuer lyfts att arbete med riskanalyserna kan utvecklas. Det
beskrivs att det finns en ambition att börja jobba med en tydligare och mer enhetlig
metod för riskanalys.
Ett förslag till internkontrollplan tas först upp i förvaltningens ledningsgrupp och lyfts
sedan till nämnden för beslut. Nämnden är inte involverad i riskanalysen eller
framtagande av förslag till internkontrollplan men kan göra tillägg till planen och även
lyfta områden under året som är aktuella att inkludera i kommande internkontrollplaner.
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde den interna kontrollplanen för 2021 under
sammanträdet i januari. Följande kontrollpunkter är inkluderade i planen:


Referenstagning vid rekrytering av medarbetare



Registrering vid in- och utskrivningsprocessen



Implementering av intygstaxa



Avtalstrohet för varor och tjänster

Kontrollpunkterna beskrivs kortfattat i textform samt i en tabell. Av tabellen finns för
respektive kontrollpunkt angivet (1) process, rutin/system, (2) kontrollmoment, (3)
kontrollmetod och (4) kontrollansvar.
I samband med antagande av internkontrollplanen beslutade nämnden att
återrapportering ska ske i samband med redovisning av 2021 års
verksamhetsberättelse.
Uppföljning och återrapportering till nämnd
Genomförandet av de kontrollaktiviteter som beslutades för 2021 pågår när denna
granskning genomförs, vi kan därför inte granska uppföljningen för år 2021 utan har
istället tittat på uppföljningen av 2020 års internkontrollplan.
Uppföljningen av internkontrollplanen 2020 godkändes av nämnden vid sammanträdet i
februari i år. I uppföljningen framgår information om (1) hur kontrollerna har
genomförts, (2) resultat, (3) bedömning, tillfredsställande/inte tillfredsställande samt (4)
förslag på åtgärder.
I uppföljningen har förslag på åtgärder lämnats för 5 av 8 kontrollpunkter.
Nämnden beslutade att godkänna rapporten samt att ge förvaltningen i uppdrag att
återkomma med redovisning av de 5 kontrollpunkter som kräver åtgärder i samband
med redovisning av internkontrollplan 2021.
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3.3.4.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att hälso- och sjukvårdsnämnden i stort följer regionens riktlinjer för
intern kontroll. Nämndens internkontrollplan täcker in flera olika områden såsom
ekonomi, verksamhet och personal. Vi bedömer dock att arbetet med riskanalyser kan
utvecklas. Nämndens ledamöter kan ha ett mer aktivt deltagande i riskanalys och
prioritering av kontrollpunkter. Vidare bör internkontrollplanen kompletteras med
information om riskbedömning alternativt en riskbeskrivning för respektive
kontrollpunkt.

3.3.5

Miljö- och byggnämnden
Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Miljö- och byggnämnden antar internkontrollplan för innevarande år på hösten. Av
intervjuer framgår att planen tas sent på året för att göra det möjligt att ta händelser
som skett under året i beaktande. Förslag till internkontrollplan tas fram efter riskanalys
av förvaltningschefen och ekonomichefen. Planen tas, enligt intervju, eventuellt upp i
ledningsgruppen innan den lyfts till nämnden. Nämnden är inte involverade i riskanalys
eller framtagande av planen men har möjlighet att lämna synpunkter i samband med
antagande.
Då miljö- och byggnämnden vid tidpunkten för då denna granskning genomförs inte har
fastställt en internkontrollplan för år 2021 har vi utgått från nämndens plan för år 2020.
Nämnden fastställde internkontrollplanen 2020 vid sammanträdet i oktober år 2020. De
processer/rutiner som ska kontrolleras är indelade i områdena kvalitet och ekonomi.
Följande processer/rutiner är inkluderade i planen:


Överklaganden (kvalitet)



Inköp (ekonomi)



Delegationsbeslut (ekonomi)

För respektive process/rutin som inkluderats i planen finns angivet (1) riskbeskrivning,
(2) kontrollmoment samt (3) kontrollmetod. Av planen framgår att kontrollerna
genomförs under november/december 2020 och att resultatet ska redovisas för
nämnden i samband med upprättandet av årsredovisningen.
Vid en jämförelse med internkontrollplanen för år 2019 framgår att kontrollområdena
”överklagande” och ”delegationsbeslut” även var inkluderade i denna plan. I planen för
år 2019 fanns även kontrollpunkten ”taxor”. Av intervjuer framgår att kontrollområdet
”överklagande” återkommer då det är ett viktigt område för nämnden att följa
kontinuerligt.
Uppföljning och återrapportering till nämnd
Uppföljningen av internkontrollplanen 2020 återrapporterades till nämnden i en bilaga
till verksamhetsberättelsen. Av uppföljningen framgår (1) beskrivning av resultatet av
kontrollerna, (2) vilka eventuella brister/fel som framkommit samt (3) åtgärder vid
brister/fel.
17
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Region Gotland
Granskning av Intern kontroll
2021-10-28

Uppföljningen av överklaganden är omfattande och inkluderar överklaganden inom
miljöbalken och livsmedelslagen samt överklaganden inom PBL 3. Det saknas en tydlig
bedömning av om resultatet av kontrollen är tillfredsställande eller ej, åtgärder
kopplade till kontrollen finns dock angivna. Resultatet av övriga kontrollpunkter
uppvisade inga brister.
3.3.5.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att nämnden följer regionens riktlinjer för intern kontroll. Nämndens
ledamöter bör dock vara mer aktiva i arbetet med riskanalys och prioritering av
kontrollpunkter.
Internkontrollplanen för 2020 innehåller endast tre kontrollpunkter varav två även var
inkluderade i kontrollplanen för 2019. Vi noterar att kontrollpunkten ”överklaganden” är
omfattande men anser ändå att nämnden bör se över möjligheten att utveckla
internkontrollplanen något. Beslut att inkludera ytterligare internkontrollpunkter bör
dock vara förankrade i en riskanalys samt en analys av nyttan av kontrollerna i relation
till kostnaden att genomföra dessa.
Enligt vår bedömning bör internkontrollplanen antas av nämnden tidigare på året, efter
att regionstyrelsen har antagit sin internkontrollplan. Genom att anta planen tidigare
och genomföra kontroller löpande kan eventuella brister upptäckas och åtgärder vidtas
tidigare.

3.3.6

Patientnämnden
Patientnämnden har inte antagit en internkontrollplan. Av intervju framgår att den
interna kontroll som genomförs som en del av verksamhetens löpande arbete 4
återrapporteras till nämnden kontinuerligt vid sammanträden, i delårsrapport och
årsredovisning. Då nämndens kansli består av endast två medarbetare, en
verksamhetsledare och en handläggare, finns en ambition att minska administrationen
där det är möjligt.
Det finns inte något formellt beslut på att patientnämnden ska vara undantagna från
riktlinjerna för intern kontroll.

3.3.6.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att patientnämnden inte följer regionens riktlinjer för intern kontroll då
en internkontrollplan inte finns framtagen. Patientnämnden är dock en nämnd med en
liten budget och få medarbetare vilket gör att det finns ett behov av att väga kostnader
mot nytta. Vi kan konstatera att uppföljningar av nämndens verksamhet genomförs, om
än inte som en del av en internkontrollplan.

3
4

Plan- och bygglagen
Med löpande intern kontroll avses här t.ex. ekonomiska uppföljningar och uppföljningar av kvalité.
18
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Region Gotland
Granskning av Intern kontroll
2021-10-28

3.3.7

Socialnämnden
Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Socialnämndens internkontrollplan tas fram med utgångpunkt i resultatet av
föregående års kontroller samt områden där det bedöms finnas risk för brister. Av
intervjuer framgår att det genomförs risk- och väsentlighetsanalyser på förvaltningen,
framför allt inom områdena ekonomi och upphandling, men att dessa inte
dokumenteras i detalj eller med ett riskvärde. Inom området ekonomi har ekonomer,
controller och ekonomichef gått igenom förvaltningens resultaträkning och utifrån
denna analyserat vilka områden som är relevanta att inkludera i internkontrollplanen.
Ekonomichefen har även en sittning tillsammans med HR-chefen inför framtagande av
plan. I intervjuer uttryckts det att det finns ett behov av att utveckla arbetet med
riskanalysen och att kontroller framför allt rörande kvalitet/verksamhet kan förbättras.
Förslag till internkontrollplan antas av nämnden. Nämnden är inte involverad i
riskanalys eller prioritering av kontrollpunkter men har möjlighet att lämna synpunkter i
samband med antagande av plan. Under året, i samband med dragningar av andra
ärenden, kan nämnden lämna synpunkter om områden som de vill lyfta i kommande
internkontrollplan.
Socialnämnden fastställde den interna kontrollplanen för 2021 under sammanträdet i
mars i år. De processer/rutiner som ska kontrolleras är indelade i områdena ekonomi
och kvalitet. Följande processer/rutiner är inkluderade i planen:


Upphandling: upphandlingsförfarande, avtal och pris (ekonomi)



Momskontroll fakturor (ekonomi)



Inköpskort (ekonomi)



Sekretessklassade fakturor (ekonomi)



Efterlevnad av överenskommelser (kvalitet)

För respektive process/rutin som inkluderats i planen finns angivet (1) ansvarig för
kontroll, (2) beskrivning av kontrollmoment som ska utföras, (3) granskningsperiod för
när granskning genomförs samt (4) metod, dvs. om granskningen sker genom ett urval
eller om samtliga berörda granskas. Av planen framgår att resultatet av
kontrollaktiviteterna ska återrapporteras till nämnden. Det framgår dock inte när
återrapportering till nämnd ska ske.
Vid en jämförelse med föregående års internkontrollplan kan vi konstatera att det är
samma processer/rutiner som kontrolleras båda åren, med undantag för
sekretessklassade fakturor som tillkom 2021. Kontrollpunkterna inköpskort samt
efterlevnad av överenskommelser återkommer i planen för att det framkom brister i
samband med internkontrollen 2020. Inom kontrollpunkterna upphandling samt
momskontroll har typen av fakturor som kontrolleras ändrats för att täcka in andra
områden 2021 än de som kontrollerades 2020. Av intervjuer framgår att
internkontrollpunkterna där det framkommit brister ofta finns kvar i planen för att följas
upp igen kommande år.
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Uppföljning och återrapportering till nämnd
Genomförandet av de kontrollaktiviteter som beslutades för 2021 pågår när denna
granskning genomförs, vi kan därför inte granska uppföljningen för år 2021 utan har
istället tittat på uppföljningen av 2020 års internkontrollplan.
Uppföljningen av internkontrollplanen 2020 godkändes av nämnden vid sammanträdet i
februari i år. Av uppföljningen framgår (1) vilka kontrollmoment som genomförts, (2)
bedömning, godkänt eller icke godkänt, (3) observerade förbättringar i jämförelse med
tidigare år samt (4) vilka åtgärder som vidtas med anledning av observerade brister.
Det görs även en bedömning av om internkontrollpunkten bör inkluderas i kommande
års internkontrollplan.
Av intervjuer framgår att uppföljningen till nämnden normalt sker en gång per år men
att det för vissa kontrollpunkter ibland även kan ske uppföljning på halvårsbasis.
Resultatet av uppföljningen visar att 2 av 4 kontrollpunkter uppvisar brister. Samtliga
kontrollpunkter rekommenderas att inkluderas i kommande års internkontrollplan.
3.3.7.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att socialnämnden i stort följer regionens riktlinjer för intern kontroll.
Nämndens ledamöter bör dock vara mer aktiva i arbetet med riskanalys och prioritering
av kontrollpunkter. Vidare bör internkontrollplanen kompletteras med information om
riskbedömning alternativt en riskbeskrivning för respektive kontrollpunkt samt
information om uppföljning/återrapportering till nämnd.
Internkontrollplanen har ett fokus på ekonomiska kontroller men har färre kontroller
kopplande till verksamhet/kvalité och personal. Riskanalysen och prioriteringen av
internkontrollpunkter bör ses över för att säkerställa att syftet med den interna
kontrollen uppfylls.

3.3.8

Tekniska nämnden
Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Tekniska nämndens internkontrollplan tas fram med utgångspunkt i en riskanalys
genomförd av förvaltningens ledningsgrupp. Förslag till plan antas av nämnden.
Nämnden är inte involverad i riskanalys eller prioritering av kontrollpunkter vid
framtagande av internkontrollplan men kan komma med synpunkter på planen vid
antagande. Av intervjuer framgår att nämnden diskuterar risker i verksamheten
löpande under året i samband med dragningar av andra ärenden.
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Tekniska nämnden fastställde den interna kontrollplanen för 2021 under sammanträdet
i juni. Följande processer/rutiner är inkluderade i planen:
-

Avtalstrohet

-

Investeringsverksamhet

-

Dokumentation vid direktupphandling

-

Beloppsgränser vid direktupphandling

-

Regelefterlevnad avseende dokumentation vid upphandling

-

Bisyssla

Internkontrollpunkterna är sammanställda i en tabell. För respektive kontroll framgår (1)
vilken rutin det rör, (2) kontrollmål och (3) kontrollmetod. Av protokollet framgår att
resultatet av kontrollerna ska genomföras under perioden september-oktober 2021.
Resultatet ska redovisas för nämnden i november månad.
Vid en jämförelse med föregående års internkontrollplan kan vi konstatera de två
processer/rutiner som uppvisade brister vid 2020 års kontroll även inkluderats i 2021
års internkontrollplan.
Uppföljning och återrapportering till nämnd
Genomförandet av de kontrollaktiviteter som beslutades för 2021 pågår när denna
granskning genomförs, vi kan därför inte granska uppföljningen för år 2021 utan har
istället tittat på uppföljningen av 2020 års internkontrollplan.
Uppföljningen av internkontrollplanen återrapporterades till nämnden vid sammanträde
i december 2020. Resultatet av kontrollerna presenteras i en rapport daterad 2020-1026. Rapporten innehåller en sammanfattning av resultatet i en tabell där (1) rutin, (2)
kontrollmål, (3) kontrollmetod samt (4) resultat framgår.
Resultatet av uppföljningen visar att 5 av 6 kontrollpunkter uppvisar brister. Resultatet
för respektive kontrollpunkter kommenteras i rapporten men det görs inte en tydlig
bedömning av resultatet. Av kommentarerna framgår i vissa fall förslag på åtgärder.
Rapporten innehåller även en kort uppföljning av de kontrollpunkter från föregående
års internkontrollplan som uppvisade brister.
3.3.8.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att tekniska nämnden i stort följer regionens riktlinjer för intern
kontroll. Nämndens ledamöter bör dock vara mer aktiva i arbetet med riskanalys och
prioritering av kontrollpunkter. Vidare bör internkontrollplanen kompletteras med
information om riskbedömning alternativ en riskbeskrivning för respektive kontrollpunkt.
Enligt vår bedömning bör internkontrollplanen antas av nämnden tidigare på året, efter
att regionstyrelsen har antagit sin internkontrollplan. Genom att anta planen tidigare
och genomföra kontroller löpande kan eventuella brister upptäckas och åtgärder vidtas
tidigare.
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Vidare anser vi att internkontrollrapporten kan kompletteras med en tydlig bedömning
av resultatet av respektive kontroll. Det är dock positivt att nämnden i
återrapporteringen år 2020 även fick en kortfattad uppföljning av de kontrollpunkter
som uppvisade brister föregående år.

3.3.9

Överförmyndarnämnden
Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Överförmyndarnämndens internkontrollplan tas fram av nämndens kansli. Av intervjuer
framgår att det inte genomförs någon strukturerad riskanalys inför framtagande av
internkontrollplan. Kansliet är litet, fyra medarbetare, och det uppges finnas en god
kännedom om vilka områden som är relevanta att inkludera i planen även utan en
riskanalys.
Överförmyndarnämnden fastställde den interna kontrollplanen för 2021 under
sammanträdet i december 2020. Följande kontrollpunkter är inkluderade i planen:


Efterlevnad av dataskyddsförordningen GDPR



Förnyad översyn av interna arbetsrutiner



Effektiviserad granskning av årsräkningar

Kontrollpunkterna beskrivs kortfattat i textform. Det saknas information om riskanalys,
ansvar för genomförande samt information om när och hur uppföljning/återrapportering
till nämnd ska ske.
Vid en jämförelse med internkontrollplanen för år 2020 kan vi konstatera att den
innehåller samma internkontrollpunkter. Vad som ska kontrolleras inom respektive
kontrollpunkt varierar dock mellan internkontrollplanerna. Internkontrollplanen för år
2021 är inte en kopia av planen från 2020 utan en utveckling/fortsättning av denna.
Uppföljning och återrapportering till nämnd
Genomförandet av de kontrollaktiviteter som beslutades för 2021 pågår när denna
granskning genomförs, vi kan därför inte granska uppföljningen för år 2021 utan har
istället tittat på uppföljningen av 2020 års internkontrollplan.
Uppföljningen av internkontrollplanen 2020 återrapporterades till nämnden i en bilaga
till verksamhetsberättelsen. Uppföljningen består av kortfattade beskrivningar av de
kontroller/det arbete som har skett i relation till respektive kontrollpunkt.
Det saknas bedömning av om resultatet av kontrollerna är godkänt eller inte. Brister
har upptäckts inom en kontrollpunkt, det beskrivs att dessa har åtgärdats men det
framgår inte hur omfattande bristerna är.
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3.3.9.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att överförmyndarnämnden delvis följer regionens riktlinjer för intern
kontroll. Internkontrollplanen och uppföljningsrapporten är kortfattade och saknar en
del av den information som dessa dokument bör innehålla enligt regionens riktlinje.
Internkontrollplanen är inte baserad på en strukturerad risk- och väsentlighetsanalys. Vi
anser att nämnden bör vara mer aktivt delaktig i riskanalys och prioritering av
kontrollpunkter för internkontrollplanen.
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4

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsens
och nämndernas arbete med intern kontroll inte är tillräckligt.
Granskningen visar på att regionstyrelsen och majoriteten av nämnderna har ett i stort
fungerande arbete med intern kontroll men att det finns utvecklingspotential. I
dagsläget varierar det mellan nämnderna när internkontrollplanerna antas, hur
planerna är utformade och hur rapporterna är utformade. Regionens
internkontrollarbete kan bli mer sammanhållet och enhetligt med gemensam
övergripande tidsplan och gemensamma mallar för planer och rapporter. Det finns flera
goda exempel på utformning av planer, rapporter och årshjul hos nämnderna och
styrelsen i regionen som kan användas regionövergripande.
Vidare visar granskningen att det finns ett behov av att utveckla arbetet med risk- och
väsentlighetsanalys. Det finns idag ingen uttalad metod för riskanalys.
Vi anser att kraven på nämndernas och styrelsens involvering i risk- och
väsentlighetsanalys och framtagande av internkontrollplan kan förtydligas för att
säkerställa att det finns en samsyn i regionen. Styrelsen och nämnderna kan även med
fördel tydliggöra vid framtagande av rutiner för planering och uppföljning av intern
kontroll på vilket sätt och i vilken utsträckning de förtroendevalda ska delta i risk- och
väsentlighetsanalys och framtagande av internkontrollplan. De förtroendevaldas
delaktighet i risk- och väsentlighetsanalysen är av vikt då de dels är ansvariga för den
interna kontrollen, dels att de kan ha ett annat perspektiv på risker än förvaltningen.
Om de förtroendevalda inte deltar aktivt i analysen finns en risk att detta perspektiv inte
fångas upp.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen att:
-

Föreslå regionfullmäktige att besluta om ett internkontrollreglemente eller
motsvarande.

-

Ta fram gemensamma mallar för planering och uppföljning av internkontroll.

-

Ta fram ett gemensamt årshjul för internkontroll.

-

Ta fram anvisningar för genomförande av risk- och väsentlighetsanalys.

Vi rekommenderar regionstyrelsen och samtliga nämnder att
-

Kontinuerligt utbilda tjänstepersoner och nämndernas/styrelsens ledamöter i
internkontroll och risk- och väsentlighetsanalys.

-

I större utsträckning involvera ledamöterna i risk-och västenlighetsanalysen
samt prioritering av kontrollpunkter till internkontrollplanen.

Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att:
-

Respektive nämnd antar en egen internkontrollplan som inkluderar
nämndspecifika risker och kontroller.
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Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, tekniska nämnden samt miljö- och byggnämnden att:
-

Anta internkontrollplan tidigare på året.

Vi rekommenderar patientnämnden att:
-

Årligen ta fram och besluta om en internkontrollplan baserad på en risk- och
väsentlighetsanalys.

Datum som ovan
KPMG AB

Anders Petersson
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Lovisa Jansson
Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-10

RS AU § 31

Protokoll
Sida 19 (27)

Revisionsrapport. Granskning av intern
kontroll

Ärendenummer: RS 2021/1500
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse lämnas som svar till revisorerna.
Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat
regionens interna kontroll. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
regionstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll är tillräckligt.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsens och
nämndernas arbete inte är tillräckligt. Granskningen visar att regionstyrelsen
och majoriteten av nämnderna har ett i stort fungerande arbete med intern
kontroll men att det finns utvecklingspotential. I dagsläget varierar det mellan
nämnderna när internkontrollplanerna antas och hur planerna och rapporterna
är utformade. Regionens internkontrollarbete kan bli mer sammanhållet och
enhetligt med gemensam övergripande tidsplan och gemensamma mallar för
planer och rapporter.
Granskningen visar också att det finns behov av att utveckla arbetet med riskoch väsentlighetsanalys. Revisorerna anser att kraven på nämndernas och
styrelsens involvering i risk- och väsentlighetsanalys och framtagande av
internkontrollplan kan förtydligas. De förtroendevaldas delaktighet är av vikt
då de dels är ansvariga för den interna kontrollen, dels kan ha ett annat
perspektiv på risker.
Rekommendationer till regionstyrelsen:
Föreslå regionfullmäktige att besluta om ett internkontrollreglemente eller
motsvarande.
- Ta fram gemensamma mallar för planering och uppföljning av internkontroll.
- Ta fram ett gemensamt årshjul för internkontroll.
- Ta fram anvisningar för genomförande av risk- och väsentlighetsanalys.
Rekommendationer till regionstyrelsen och samtliga nämnder:
- Kontinuerligt utbilda tjänstepersoner och nämndernas/styrelsens ledamöter
i internkontroll och risk- och väsentlighetsanalys.
- I större utsträckning involvera ledamöterna i risk- och väsentlighetsanalysen
samt prioritering av kontrollpunkter till internkontrollplanen.
forts

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-10

Protokoll
Sida 20 (27)

RS AU § 31 forts
Regionstyrelseförvaltningens kommentarer:
Under förra året (2021) genomfördes en större omarbetning av riktlinjerna för
intern kontroll. I de nya riktlinjerna finns nu en vägledning för hur riskanalyser
ska göras, det finns även mallar för hur en internkontrollplan och en
uppföljningsrapport ska ställas upp. I riktlinjerna har även ansvarsfördelningen
samt arbetssättet förtydligats.
De nya riktlinjerna kommer att beslutas av regionfullmäktige den 21 februari
2022.
Behovet av att på ett systematiskt sätt utveckla det gemensamma arbetet med
risk- och väsentlighetsanalys delas av regionstyrelseförvaltningen. Inom
regionen finns goda exempel men gemensamma metoder behöver utvecklas.
Därefter bör arbetet leda till handling. Avsikten är att de nya riktlinjerna ska ge
nödvändigt stöd för att arbetet ska utvecklas. I riktlinjerna anges även att
regionstyrelsen årligen ska utvärdera regionens samlade system för intern
kontroll samt om behov av förbättringar identifierats vidta nödvändiga
åtgärder. Detta rapporteras till regionfullmäktige i samband med årsredovisningen. Vid den här utvärderingen ingår även risk- och väsentlighetsanalys.
Det innebär att regionstyrelsen årligen har en möjlighet att diskutera och
besluta om specifika åtgärder som behöver vidtas.
I de nya riktlinjerna finns inte beskrivet när på året de olika momenten ska
genomföras. I avsnittet om ansvarsfördelning står följande:
Regionstyrelsens ansvar är också att vara aktiv i arbetet med intern kontroll och
se till att det finns regler, riktlinjer, rutiner, tidplaner och liknande styrdokument som ett stöd för verksamheterna.
I den regiongemensamma tidplanen för planerings- och uppföljningsprocessen,
som bland annat återfinns i strategisk plan och budget, kommer datumen för
internkontrollarbetet att finnas från och med nästa år. Bedömningen är att det
är bättre att ha tidplaner samlat ihop med övriga tider i ledningsprocesserna
istället för uppdelat i olika riktlinjer.
Förvaltningarna har ett ansvar att involvera den egna nämnden i alla delar av
internkontrollarbetet. Det är nämnden som har ansvar att se till att den interna
kontrollen är tillräcklig. Intern kontroll ingår i styrningen och är del av ledningssystemet. Förvaltningschefen ska leda arbetet med att åstadkomma och
upprätthålla en god intern kontroll samt ansvarar för att se till att riskanalys,
riskåtgärder, uppföljning och bedömning genomförs.
forts

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-10

RS AU § 31 forts
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de nya riktlinjerna för intern kontroll i
allt väsentligt omfattar de brister som KPMG har funnit vid granskningen.
Det viktiga är dock att riktlinjerna följs och leder till förändrat beteende. En
riktlinje är ett stöd i tolkningen av vad som ska utföras men det är det
systematiska arbetet i nämnder och förvaltningar som gör skillnad. En bra
intern kontroll kommer att bidra till att motverka fel, oavsiktliga och avsiktliga i
det dagliga arbetet.
Ärendets behandling under mötet

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

Revisionsrapport. 2021-10-28
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-24

Digital justering

Protokoll
Sida 21 (27)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Ulrika Jansson, ekonomidirektör

Ärende RS 2022/274
Datum 13 februari 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Inhyrning lokal Visborg 1:15
Förlag till beslut i regionfullmäktige



Hyresavtal med Vacse Visborg AB (Vacse) avseende förhyrning av 4
byggnader på fastigheten Visborg 1:15 godkänns.

Sammanfattning

Tekniska nämnden föreslår att regionfullmäktige ska godkänna ett nytt
hyresavtal med Vacse Visborg AB avseende förhyrning av 4 byggnader på
fastigheten Visborg 1:15.
Hyrestiden är 15 år, från 2022-05-01 till 2037-04-30. Grundhyran per år sänks
från cirka 28,9 mnkr till cirka 19,8 mnkr, en kostnadssänkning på drygt 9 mnkr.
Kostnadssänkningen är möjlig genom en generell hyressänkning samt att ytan
minskar genom att AB Gotlandshem kommer att hyra knappt 1 400 kvm av
dagens totalt 17 830 kvm. Region Gotlands behov av arbetsplatser på Visborg
bedöms kunna lösas genom ett mer effektivt lokalutnyttjande samt genom nya
arbetssätt.
Avtalet innebär att Region Gotlands samtliga förvaltningsledningar och
administrativa verksamheter fortsatt kommer att finnas på Visborgsområdet.
Visborgsområdet kommer i ett långt perspektiv inrymma cirka 3 500 – 4 000
bostäder, serviceinrättningar, kommersiellt utbud samt kommunal service som
ex. förskola och äldreboende. Att Region Gotland finns kvar i den miljön
bedöms viktigt för områdets utveckling.
I Region Gotlands resultatplan för perioden 2022-2024 beräknas behov av
effektiviseringar på sammanlagt 150 mnkr. 43 mnkr är redan beslutade att
genomföras 2022 inom olika områden. En del av kvarvarande behov av
effektivisering ska genomföras inom områdena digitalisering, bemanning,
inköp samt lokaler. Att effektivisera lokalanvändningen på Visborg kommer
därmed att bidra till att genomföra de kostnadssänkningar som är nödvändiga.
Genom att hyran för lokalerna på Visborg blir lägre kommer även internhyran
som nämnderna betalar att sänkas. Det innebär att även budgeten ska justeras.
Detaljerna för hur det kommer att gå till ska beslutas i samband med
regionfullmäktiges budgetbeslut i juni 2022.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser precis som tekniska nämnden att ett nytt
hyresavtal är ekonomiskt gynnsamt då en kostnadssänkning på drygt 9 mnkr
per år kan genomföras. Det är också helt i linje med beslutat
effektiviseringsprogram där effektiviseringar av lokaler ska genomföras.
Huvudalternativet till att fortsätta hyra lokalerna är att köpa dem. Enligt
Region Gotlands fastighetspolicy ska egen verksamhet i första hand bedrivas i
egna lokaler. Bedömningen är dock att en sådan investering skulle påverka
kommande behov av investeringar i skolor, förskolor, äldreboenden och
fritidsanläggningar på ett negativt sätt. Andra alternativ som utretts är att bygga
nya lokaler eller hyra andra lokaler men inget av dessa alternativ har bedömts
lämpliga.
När ett hyresavtal upprättas behöver en klassificering göras av om avtalet är att
betrakta som operationell eller finansiell leasing. Vad som gäller beror på
avtalets ekonomiska innebörd och inte på avtalets civilrättsliga form. Om
avtalet bedöms vara finansiell leasing ska det redovisas som en
anläggningstillgång som finansierats genom lån trots att inget köp genomförts.
I beräkningen av vad som gäller i det här fallet har uppgift lämnats om att ett
köp innebär en investering på mellan 500 och 600 miljoner kronor. Vi har
utgått från vår genomsnittliga ränta för extern upplåning samt använt
schablonbelopp för driftskostnader i grundhyran. Överenskommen hyrestid på
15 år har använts i beräkningen. Anledningen till att inte en längre hyrestid
använts är att det är fråga om kontorslokaler och inte specialanpassade lokaler.
Behovet av kontorslokaler kan komma att ändras mycket på 15 år. Möjlighet
finns för Region Gotland att efter hyrestidens slut omförhandla om mindre yta,
eventuellt bygga nya lokaler eller förhandla med ny hyresvärd. Beräkningen
innebär att nuvärdet av hyreskontraktet är 40 % av det verkliga värdet.
Innebörden är att det här hyresavtalet är att betrakta som ett operationellt
leasingavtal som inte behöver redovisas balansräkningen.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2022-02-10, § 3
Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen, 2022-01-26
Offert Vacse 2022-01-14
Hyresavtal
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

TN § 3

Sida 1 (3)

Inhyrning av lokaler

Ärendenummer: TN 2022/299
Tekniska nämndens beslut

•Tekniska nämnden beslutar att godkänna nytt hyresavtal med Vacse Visborg
AB (Vacse), dotterbolag till Vacse AB (publ) avseende förhyrning av fyra
byggnader på fastigheten Visborg 1:15 och överlämnar det till
Regionfullmäktige för beslut.
Sammanfattning

Sedan 2009 är samtliga Region Gotlands förvaltningar samlade med sina
förvaltningsledningar och administrativa verksamheter på Visborgsområdet.
Det var då ett strategiskt beslut som föranledde att vi skulle vara samlade för
att bland annat uppnå ökat samarbete och samverkan mellan förvaltningarna
samt att också underlätta för medborgare och besökare att kunna besöka ett
ställe för sina kontakter med Region Gotland.
Region Gotland hyr sedan 2009 lokaler på fastigheten Visborg 1:15 av Vacse
Visborg AB (Vacse), dotterbolag till Vacse AB (publ) enligt nedan:
Hus 1, Rådhuset, hyresperiod 2009-12-01 – 2025-03-31. Kvadratmeter 2 840
m2
Hus 2, Graip, hyresperiod 2010-06-01 –2025-03-3, Kvadratmeter 4 960 m2
Hus 3, Gute, hyresperiod 2009-12-01 –2025-03-31. Kvadratmeter 5 070 m2
Hus 4, Gunnfjaun, hyresperiod 2010-06-01 – 2025-03-31. Kvadratmeter 4 960
m2
Total yta 17 830 kvadratmeter och med en grundhyra på 28 940 020 kronor.
Region Gotland har sedan 2009 tecknat 5 st. tilläggsavtal avseende olika
lokalanpassningar, beställda efter hyresavtalets tecknade. De betalas av med en
summa årligen på hyran. Tillkommer gör även kostnader för fastighetsskatt
och värme vilket innebär att den totala års-hyreskostnaden för inhyrning för
Visborg, blir 32 582 511 kronor.
Hyresavtalen med Vacse Visborg AB har 24 månaders uppsägningstid med en
förlängningstid på 60 månader. Senast 2023-03-31 måste Region Gotland ha
bestämt sig hur man vill göra med hyresförhållandet.
Region Gotland har idag ca 400 000 egna kvadratmeter egenägda lokaler samt
hyr in ca 110 000 kvadratmeter för att kunna bedriva våra verksamheter. Den
totala kostnaden för våra lokaler är ca 500 miljoner kronor per år.
Teknikförvaltningen har i uppdrag att genom en aktiv förvaltning långsiktigt
säkra fastigheternas värde medan Regionstyrelseförvaltningen tillser att
lokalerna, genom en väl fungerande lokalsamordning, nyttjas så effektivt som

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

möjligt. I förvaltningen ingår även översyn av våra inhyrda lokaler gällande
avtalstider och om man kan göra omförhandlingar av hyror och ytor.
Pandemin har lärt oss att arbeta på nya sätt med digitala lösningar m.m. samt
att våra behov framåt ser annorlunda ut mot tidigare.
Regionstyrelseförvaltningen har därför påbörjat en översyn av hur framtidens
kontorsarbetsplatser och arbetssätt skall se ut.
HR har också tagit fram en policy och rutin för hemma- och distansarbete.
Under hösten 2021 har en dialog och förhandling initierats med Vacse om det
nya läget och om regionens behov framöver. Huvudsyftet med denna dialog
har varit att få en mer kostnadseffektiv situation framåt där framtidens behov
av kontorsplatser varit styrande.
Dialogen har också lett fram till att Region Gotland beslutat att fortsätta vara
lokaliserade på Visborg och att ett nytt hyresavtal nu förhandlats fram.
I detta arbete har även tittats på möjligheten att inrymma AB Gotlandshem i
lokaler på Visborg. AB Gotlandshem har nu kommit överens med Vacse om
förhyrning av kontorslokaler på Visborg. Att AB Gotlandshem nu väljer att
flytta till Visborg möjliggör att 15-20 nya lägenheter kan inrymmas i nuvarande
kontor i Stäven.
Visborgsområdet kommer i ett långt perspektiv att inrymma ca 3500-4000
bostäder, serviceinrättningar, skolor, äldreboende samt andra samhällsviktiga
verksamheter och kommersiellt utbud. Att Region Gotland då finns kvar i den
miljön blir oerhört viktigt för områdets utveckling.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut är
gynnsamt då Region Gotlands grundhyra sänks från ca 28,9 miljoner kronor till
ca 19,8 miljoner kronor och driftstillägg enligt nuvarande hyreskontrakt för
värme, vatten, fastighetsel samt fastighetsskatt.
Samtidigt så minskar Region Gotlands lokalyta med 1 372 kvadratmeter.
Barn- och genusperspektiv –Moderna ändamålsenliga och energioptimerade
lokaler med solceller innebär mindre påverkan på vårt klimat.
Landsbygdsperspektiv - Region Gotland har idag arbetsplatser och
verksamheter över hela Gotland. Som komplement till det nya hyresavtalet för
Visborg utreder vi nu hur kontorsarbetsplatser också kan utvecklas och
etableras i några av serviceorterna. Utöver detta kommer vi också att se en
ökad andel hemarbete även när pandemin är över.
Ekonomisk konsekvensanalys - Det nya hyresavtalet ger Region Gotland
betydande kostnadsminskningar och skapar förutsättningar för att kunna
hantera framtida behov av kontorsplatser.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg via länk.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-26
Offert Vacse 2022-01-14
Hyresavtal
Presentation på sammanträde
Skickas till
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2022/299
10 februari 2022

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Inhyrning lokal Visborg 1:15
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna nytt hyresavtal med Vacse Visborg AB
(Vacse), dotterbolag till Vacse AB (publ) avseende förhyrning av 4 st. byggnader
på fastigheten Visborg 1:15

Sammanfattning

Sedan 2009 är samtliga Region Gotlands förvaltningar samlade med sina
förvaltningsledningar och administrativa verksamheter på Visborgsområdet. Det var
då ett strategiskt beslut som föranledde att vi skulle vara samlade för att bl.a. uppnå
ökat samarbete och samverkan mellan förvaltningarna samt att också underlätta för
medborgare och besökare att kunna besöka ett ställe för sina kontakter med Region
Gotland.
Region Gotland hyr sedan 2009 lokaler på fastigheten Visborg 1:15 av Vacse Visborg
AB (Vacse), dotterbolag till Vacse AB (publ) enligt nedan:
Hus 1, Rådhuset, hyresperiod 2009-12-01 – 2025-03-31. Kvm 2 840 m2
Hus 2, Graip, hyresperiod 2010-06-01 –2025-03-3, Kvm 4 960 m2
Hus 3, Gute, hyresperiod 2009-12-01 –2025-03-31. Kvm 5 070 m2
Hus 4, Gunnfjaun, hyresperiod 2010-06-01 – 2025-03-31. Kvm 4 960 m2
Total yta 17 830 kvm och med en grundhyra på 28 940 020 kr.
Region Gotland har sedan 2009 tecknat 5 st. tilläggsavtal avseende olika
lokalanpassningar, beställda efter hyresavtalets tecknade. De betalas av med en
summa årligen på hyran. Tillkommer gör även kostnader för fastighetsskatt och
värme vilket innebär att den totala års-hyreskostnaden för inhyrning för Visborg, blir
32 582 511 kr.
Hyresavtalen med Vacse Visborg AB har 24 månaders uppsägningstid med en
förlängningstid på 60 månader. Senast 2023-03-31 måste Region Gotland ha bestämt
sig hur man vill göra med hyresförhållandet.
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Region Gotland har idag ca 400 000 egna kvm egenägda lokaler samt hyr in ca 110
000 kvm för att kunna bedriva våra verksamheter. Den totala kostnaden för våra
lokaler är ca 500 miljoner kr/år.
Teknikförvaltningen har i uppdrag att genom en aktiv förvaltning långsiktigt säkra
fastigheternas värde medan Regionstyrelseförvaltningen tillser att lokalerna, genom
en väl fungerande lokalsamordning, nyttjas så effektivt som möjligt. I förvaltningen
ingår även översyn av våra inhyrda lokaler gällande avtalstider och om man kan göra
omförhandlingar av hyror och ytor.
Pandemin har lärt oss att arbeta på nya sätt med digitala lösningar m.m. samt att våra
behov framåt ser annorlunda ut mot tidigare. Regionstyrelseförvaltningen har därför
påbörjat en översyn av hur framtidens kontorsarbetsplatser och arbetssätt skall se ut.
HR har också tagit fram en policy och rutin för hemma- och distansarbete.
Under hösten 2021 har en dialog och förhandling initierats med Vacse om det nya
läget och om regionens behov framöver. Huvudsyftet med denna dialog har varit att
få en mer kostnadseffektiv situation framåt där framtidens behov av kontorsplatser
varit styrande.
Dialogen har också lett fram till att Region Gotland beslutat att fortsätta vara
lokaliserade på Visborg och att ett nytt hyresavtal nu förhandlats fram.
I detta arbete har även tittats på möjligheten att inrymma AB Gotlandshem i lokaler
på Visborg. AB Gotlandshem har nu kommit överens med Vacse om förhyrning av
kontorslokaler på Visborg. Att AB Gotlandshem nu väljer att flytta till Visborg
möjliggör att 15-20 nya lägenheter kan inrymmas i nuvarande kontor i Stäven.
Visborgsområdet kommer i ett långt perspektiv att inrymma ca 3500-4000 bostäder,
serviceinrättningar, skolor, äldreboende samt andra samhällsviktiga verksamheter och
kommersiellt utbud. Att Region Gotland då finns kvar i den miljön blir oerhört
viktigt för områdets utveckling.
Ärendebeskrivning

Utifrån dialogen med Vacse är följande förslag framförhandlat avseende ett nytt
hyresavtal som ersätter de befintliga fyra hyresavtalen. Det nya hyresavtalet ger
Region Gotland möjlighet till en betydande kostnadsminskning genom att ytor
frigörs till AB Gotlandshem samt en generell hyressänkning på kvarstående ytor.
Det nya hyresavtalet innehåller bl.a. följande;
Hyresobjekt
Hyresobjektet omfattar 16 529 kvm i hus 1-4 vilket innebär att Region Gotland
fr.o.m. 2022-05-01 lämnar 1 371 kvm till Gotlandshem i hus 3 enligt separat
hyresavtal.
Hyrestid
Hyresperiod om 15 år från 2022-05-01 till 2037-04-30
Hyra
• Grundhyra: 19 834 900 kronor per år (1 200 kr/kvm)
• Driftstillägg enligt nuvarande hyreskontrakt för värme, vatten, fastighetsel samt
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2022/299

fastighetsskatt.
• Verksamhetsanknuten el tecknas och bekostas av hyresgäst
För att minska byggnadernas klimatpåverkan och även Region Gotlands kostnader
erbjuder sig Vacse (i den mån det är möjlighet pga byggnadsminne) att installera
solceller för att delvis kompensera hyresgästernas elförsörjning samt även installera
AI-teknik för driftoptimering av hyresgästens totala mediaförsörjning.
Övriga villkor
• Indexuppräkning 75 % från och med oktober 2021.
• Uppsägning/förlängning av hyresavtalet: 24 månader/48 månader
• Hyresvärden iordningställer ljusgården till yta som kan användas som en öppen
mötesplats för att ta emot besökare samt drop-down arbetsplatser för medarbetare.
Arbetet inkluderar att en öppning görs mot kaserngården.
• Region Gotland har i sitt befintliga avtal ett tillägg om ca 7 mkr för lokalanpassning
som ska regleras i det fall att de frånträder/omförhandlar sitt hyresavtal innan
utgången 2025-03-31.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut är gynnsamt
då Region Gotlands grundhyra sänks från ca 28,9 mkr till ca 19,8 mkr och
driftstillägg enligt nuvarande hyreskontrakt för värme, vatten, fastighetsel samt
fastighetsskatt.
Samtidigt så minskar Region Gotlands lokalyta med 1 372 kvm.
Barn- och genusperspektiv –Moderna ändamålsenliga och energioptimerade
lokaler med solceller innebär mindre påverkan på vårt klimat.
Landsbygdsperspektiv - Region Gotland har idag arbetsplatser och verksamheter
över hela Gotland. Som komplement till det nya hyresavtalet för Visborg utreder vi
nu hur kontorsarbetsplatser också kan utvecklas och etableras i några av
serviceorterna. Utöver detta kommer vi också att se en ökad andel hemarbete även
när pandemin är över.
Ekonomisk konsekvensanalys - Det nya hyresavtalet ger Region Gotland
betydande kostnadsminskningar och skapar förutsättningar för att kunna hantera
framtida behov av kontorsplatser
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-10
Offert Vacse 2022-01-14
Hyresavtal
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Peter Lindvall
Region Gotland

2022-01-14

HYRESOFFERT
Vacse Visborg AB (Vacse), dotterbolag till Vacse AB (publ), återkommer härmed gällande offert för nytt
hyresavtal för Region Gotland på i del av byggnaden belägen på fastigheten Visby, Visborg 1:15.

Beskrivning av Vacse
Vacse är ett fastighetsbolag grundat 2009 inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med
offentliga hyresgäster. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till cirka 8,5 miljarder. Vacses ägare är
pensionsstiftelser med åtaganden som sträcker sig åtskilliga decennier in i framtiden, och bolaget har ingen
bortre tidsgräns då innehaven ska avvecklas. Utöver att vara en trygg ägare skapar Vacse också värden
genom långsiktiga relationer med våra hyresgäster. Hållbarhetsarbetet inom Vacse utgår från företagets
miljöpolicy och handlar om att ta miljömässigt, etiskt och socialt ansvar för utvecklingen av bolaget och
dess fastigheter gentemot ägare, hyresgäster, leverantörer, medarbetare och samhället i stort. Vacse är
övertygat om att en tydlig hållbarhetsstrategi är en viktig parameter för att uppfattas som en seriös och
långsiktig aktör
Bakgrund
Region Gotland hyr sedan den 2009 lokaler på fastigheten Visborg 1:15 enligt nedan förteckning:
Hus
1
2
3
4

Hyresavtal
111-01-01
111-02-01
111.03-01
111-04-01
Total årshyra

Hyresperiod
2009-12-01 – 2025-03-31
2010-06-01 –2025-03-31
2001-12-01 –2025-03-31
2010-06-01 – 2025-03-31

Kvm
2 840
4 960
5 070
4 960
17 830 kvm

Hyra per år
6 327 144
7 437 169
7 699 172
7437 168
28 940 020 kr

Hyra per kvm
2 171
1 499
1 511
1 599
1 623 kr/kvm

Exkl hg-anpassningar och driftstillägg

Förslag till nytt hyresavtal
Parterna har sedan en tid tillbaka diskuterat möjligheten för Region Gotland att minska sin förhyrning
innan hyrestiden löper ut 2025-03-31.
Nedanstående är således Vacses förslag avseende ett nytt hyresavtal som ersätter de befintliga fyra
hyresavtalen. Förslaget ger Region Gotland möjlighet till en betydande kostnadsminskning genom att ytor
frigörs till annan hyresgäst ”Gotlandshem” samt en generell hyressänkning på kvarstående ytor.

Vacse AB (publ)
Adress Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm
Orgnr 556788–5883
www.vacse.se

Hyresobjekt
Hyresobjektet omfattar 16 529 kvm i hus 1-4 vilket innebär att Region Gotland fr.o.m. 2022-15-01 lämnar
1 371 kvm till Gotlandshem i hus 3 enligt separat hyresavtal.
Hyrestid
Hyresperiod om 15 år från 2022-05-01 till 2037-04-30
Hyra
•
•
•

Grundhyra: 19 834 900 kronor per år (1 200 kr/kvm)
Driftstillägg enligt nuvarande hyreskontrakt för värme, vatten, fastighetsel samt fastighetsskatt.
Verksamhetsanknuten el tecknas och bekostas av hyresgäst
För att minska byggnadernas klimatpåverkan och även Region Gotlands kostnader erbjuder sig
Vacse (i den mån det är möjlighet pga byggnadsminne) att installera solceller för att delvis
kompensera hyresgästernas elförsörjning samt även installera AI-teknik för driftoptimering av
hyresgästens totala mediaförsörjning.

Övriga villkor
• Indexuppräkning 100 % från och med oktober 2021.
• Uppsägning/förlängning av hyresavtalet: 24 månader/48 månader
• Hyresvärden iordningställer ljusgården till yta som kan användas som en öppen mötesplats för
att ta emot besökare samt drop-down arbetsplatser för medarbetare. Arbetet inkluderar att en
öppning görs mot kaserngården.
• Region Gotland har i sitt befintliga avtal ett tillägg om ca 7 mkr för lokalanpassning som ska
regleras i det fall att de frånträder/omförhandlar sitt hyresavtal innan utgången 2025-03-31,
• Denna offert är giltig t.o.m 1 april 2022.
Stockholm den 14 jan 2022
Vacse AB (publ)

Sara Jägermo
Fastighetschef

Tjänsteskrivelse
RS 2021/450
20 januari 2022

Regionstyrelseförvaltningen
Annette Glover

Regionala utvecklingsutskottet

Finansieringsplan
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Finansieringsplanen antas som styrande dokument för hantering av Region Gotlands
tillgängliga utvecklingsmedel i riktning mot en hållbar regional utveckling i enlighet
med RUS, genomförandeprogrammen och smart specialiseringsstrategin samt för att
skapa förutsättningar för ett ökat lärande i det regionala utvecklingsarbetet
Sammanfattning

Regionstyrelsen har i uppdrag att fullgöra Region Gotlands ansvar för regional
utveckling enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Regionstyrelsens
verkställande av grunduppdraget utifrån gällande lagar, förordningar och regelverk
ska bidra till måluppfyllelse av den regionala utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 2040
(RUS).
Regionstyrelsen har beslutat att en finansieringsplan ska tas fram för att skapa en
tydlig styrning och prioritering av tillgängliga utvecklingsmedel i riktning mot hållbar
regional utveckling i enlighet med RUS, genomförandeprogrammen och smart
specialiseringsstrategin och för att skapa förutsättningar för ett ökat lärande i det
regionala utvecklingsarbetet. Det arbetet är nu slutfört.
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De globala målen i Agenda 2030






EU:s fem
prioriterade
mål

Ett grönare och
koldioxidsnålare
Europa

Ett mer sammanlänkat Europa
genom förbättrad mobilitet
och regional IKT-konnektivitet

Ett smartare Europa genom innovativ och
smart ekonomisk omvandling

Ett Europa
närmare
medborgarna

Ett mer socialt Europa genom
den europeiska pelaren
för sociala rättigheter



Nationell
strategi för
hållbar
regional
utveckling
2021-2030

Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet

Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande

Tillgänglighet genom digital kommunikation
och transportinfrastruktur

Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och
välfärd

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

EU:s Östersjöstrategi: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet

Gotland en kreativ plats för hela livet

Vårt Gotland
2040 –
Regional
utvecklingsstrategi

Regionala
sakområdesstrategier och
planer

Lokala och
regionala
sakområdesstrategier och
planer

Gotland: tryggt & inkluderande, förebild i energi- och klimatomställningen, nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft

Stimulera
innovation
och
förnyelse

Stärka och
utveckla
näringslivet

Utveckla
attraktionskraften

Säkra kompetensen

Näringslivets förutsättningar och innovation 2022-2027

Gå före i
klimat- och
energiomställningen

Säkra miljö
och vatten

Förutsättningar för
byggande
och bostadsförsörjning

Stärk
tillgängligheten

Klimat, miljö och energi 2022-2027

Regionala och lokala utvecklingsinsatser
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Främja
hälsa,
delaktighet
och trygghet

Utveckla kulturen och ta
tillvara kulturmiljöerna

Social välfärd 2023-2027

1. Inledning
Regionstyrelsen har ett uppdrag att fullgöra Region Gotlands ansvar för regional utveckling
enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Regionstyrelsens verkställande av
grunduppdraget utifrån gällande lagar, förordningar och regelverk ska bidra till måluppfyllelse av den regionala utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 2040 (RUS).
Den nationella ambitionen och långsiktiga inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken uttrycks i Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 och
tillämpliga författningar. Strategin är vägledande för inriktningen av regionernas regionala
utvecklingsstrategier och styrande för vad de statliga medlen för regionalt utvecklingsarbete
får användas till. Regionernas arbete styrs även via regeringens årliga villkorsbeslut till regionerna samt genom särskilda erbjudanden.
Enligt förordningen (2017:583) om regionalt utvecklingsarbete ska den som har ansvaret
för det regionala utvecklingsarbetet utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling
och samordna insatser för genomförandet av strategin, besluta om vissa statliga medel för
regionalt utvecklingsarbete samt att följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultatet av det regionala utvecklingsarbetet.
Statliga medel för regionala utvecklingsåtgärder är resurser som ska bidra till att uppnå målen för den regionala utvecklingspolitiken. Vårt Gotland 2040 – regional utvecklingsstrategi
för Gotland som har antagits som länets regionala utvecklingsstrategi i överenstämmelse
med lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. De regionala besluten om anslag 1:1
utgår från den regionala utvecklingsstrategin och dess förankring i den nationella strategin
som styrmedel av anslaget.
1.1 Bakgrund

Finansieringsplanen ska underlätta ett strategiskt arbete med finansiering i linje med den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Finansiering är ett centralt verktyg i arbetet
för en hållbar utveckling i linje med hållbarhetsmålen liksom de genomgående perspektiven
för en hållbar utveckling i Vårt Gotland 2040. Ett utvecklat arbete med finansiering och
projektverksamheten i enlighet Vårt Gotland 2040 och genomförandeprogrammen ska möta utmaningar och tillvarata den potential som finns på Gotland.
1.2 Syfte och mål

Syftet med en finansieringsplan är dels att skapa en tydlig styrning och prioritering av tillgängliga utvecklingsmedel i riktning mot hållbar regional utveckling i enlighet med Vårt
Gotland 2040 samt Genomförandeprogram 2021-2027 och dels för att skapa förutsättningar för ett ökat lärande i det regionala utvecklingsarbetet. Ett strategiskt användande av
medlen är viktigt för Region Gotland eftersom det är begränsade medel som ska användas
så att största möjliga nytta kommer Gotland till del. Målet för planen är att skapa förutsättningar för och att bidra till en hållbar utveckling med stöd av anslag 1:1 och annan möjlig
finansiering. Målgrupp för finansieringsplanen är tjänstemän och politiker som arbetar med
regional utveckling på Gotland.
1.3 Koppling till andra fonder och program

För att skapa tydlighet och riktning kring vilka insatser som behövs på olika områden har
Region Gotland tagit fram ett antal planer, program och strategier. Den övergripande strategin som styr utvecklingsarbetet och hur anslag 1:1, regionala utvecklingsåtgärder ska användas för att få största möjliga nytta för utvecklingen på Gotland är Vårt Gotland 2040

med dess mål och prioriteringar som kommer att ha tre så kallade genomförandeprogram
med insatsområden och mål för utvecklingsarbetet i länet fram till 2027 samt Strategi för
smart specialisering i Gotlands län 2021-2027. Andra dokument som är viktiga för det regionala utvecklingsarbetet är strukturfondsprogrammet för Småland och öarna 2021-2027
samt Central Baltic-programmet 2021-2027.

2. Finansieringskällor för regional utveckling
Det regionala utvecklingsarbetet finansieras på varierande sätt mellan regionerna. Det finns
i huvudsak två olika finansieringskällor att tillgå, där några söks i konkurrens och andra fördelas av staten utifrån territoriella och dynamiska förutsättningar. Generellt syftar dessa medel till att genomföra de regionala utvecklingsstrategierna. Finansieringen utgår framför allt
från två källor; statliga anslag och EU-medel:
2.1 Statliga anslag

Man skiljer på kompensatoriska och konkurrensutsatt finansiering inom statliga medel.
2.1.1 Kompensatoriska medel

Det regionala utvecklingsansvaret som staten ålagt regionerna finansieras genom anslag 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder. Dessa medel fördelas till alla regioner och omfattningen varierar beroende på vilka regionala förutsättningar som föreligger.
2.1.2 Konkurrensutsatt finansiering

Konkurrensutsatta medel är de medel som regionerna söker i konkurrens med varandra
och andra aktörer. Här återfinns finansiering som bland annat riktas mot forskning och innovation, genom utlysningar från Tillväxtverket, Vinnova eller inom ramen för EU:s forskningsprogram Horisont 2020.
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2.2 Europeiska struktur- och investeringsfonder

De Europeiska struktur- och investeringsfonderna är EU:s främsta verktyg för att förverkliga unionens mål och ambitioner i långtidsbudgeten för 2021-2027 och EU:s sammanhållningspolitik:
 Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF
 Europeiska socialfonden, ESF+
 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EJFLU
 Europeiska Havs- och fiskerifonden, EHFF
 Interreg-program
 Europeiska fonder och program
De europeiska struktur- och investeringsfonderna är EU:s främsta verktyg för att förverkliga Europa 2020-strategin för smart, hållbar och inkluderande tillväxt för att minska de
ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa. Partnerskapsöverenskommelsen mellan regeringen och EU-kommissionen utgör det nationella strategiska ramverket
för strukturfondsperioden och anger riktning och prioriteringar som grund för fondernas
användning. De olika fondernas utvecklingsprogram utgår från statistiska territoriella enheter, så kallade NUTS-regioner. Gotland tillhör ett NUTS 2-område som heter Småland och
öarna.
Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar till att finansiera insatser som stärker regionernas konkurrenskraft och utvecklar näringslivet.

5 (12)

2.2.1 Interreg-programmen

Interreg-programmen är en del av den regionala utvecklingsfonden och ger en ram för genomförandet av gemensamma åtgärder och utbyte mellan nationella, regionala och lokala
aktörer från olika medlemsstater. Socialfonden förstärker och utvecklar den nationella arbetsmarknadspolitiken. Jordbruksfonden innehåller stöd och ersättningar för att utveckla
landsbygden.
2.2.2 Medfinansiering ett krav

I alla EU-program krävs offentlig eller privat nationell medfinansiering av projekt. I Sverige
är medfinansieringskravet på programnivå oftast lika stort som stödet från EU. I programperioden 2021-2027 minskar finansieringsandelen i Europeiska regionala utvecklingsfonden
från 50% till 40%. I Europeiska sociala fonden blir den EU-finansierade delen också 40%.
Andelen EU-medel i Interreg Central Baltic ökar däremot till 80% från 75% i föregående
programperiod. Genom att medfinansiera EU-finansierade projekt kommer mer projektmedel Gotland till del.

3. Finansieringsplanen
3.1 Strategisk inriktning
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Regionstyrelsen beslutar om finansiering av insatser som möter Gotlands utmaningar och
som leder till innovativa angreppssätt och regional samhandling. Insatserna ska innebära
konkret nytta och ge ett regionalt mervärde. Region Gotland verkar för ett ökat lärande i
det regionala utvecklingsarbetet där erfarenheter tas tillvara och kommer till nytta i nya insatser eller inom andra områden. Regionstyrelsen ställer därför krav på de insatser som finansieras. Ambitionen om en hållbar utveckling utrycks i den regionala utvecklingsstrategin
Vårt Gotland 2040 genom genomgående perspektiv, hållbarhets mål (mål och effektmål till
2040 baserade på Agenda 2030) samt prioriteringar med strategiska inriktningar.
För att åstadkomma verklig förändring ställs krav på att de insatser som finansieras ska vara
väl genomarbetade och att detta framgår av ansökan. Projekt där Region Gotland är projektägare ska bedömas efter samma urvalskriterier som gäller för externa projektansökningar som inkommer till Region Gotland. För de projekt där Region Gotland är projektägare och söker finansiering från anslag 1:1 ska ansökan alltid beslutas av Regionstyrelsen
utan att delegationsordningen åberopas, oavsett sökt belopp.
3.2 Arbetssätt

Regionstyrelsen arbetar för att de regionala utvecklingsmedel Region Gotland förfogar över
skapar största möjliga nytta för en hållbar regional utveckling av Gotland. Detta sker genom att arbeta ur flera perspektiv samtidigt: proaktivt, styrande och lärande.
Arbetssättet bygger på en kvalificerad värdering och prioritering utifrån målen i den regionala utvecklingsstrategin. Detta ger förutsättningar för att välja rätt insatser, följa pågående
projekt och analysera uppnådda resultat. Syftet är att skapa en bra balans mellan olika insatser och insatsområden för att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling på Gotland.
3.2.1 Proaktivt

Det proaktiva arbetssättet ger goda möjligheter att styra användningen av medlen i riktning
mot beslutade mål och möta Gotlands utmaningar genom att investera i förändring. Regionstyrelseförvaltningen genomför detta genom följande aktiviteter:
 Beviljar förstudier för att sondera och utvärdera projektidéer
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Genomför riktade utlysningar inom prioriterade områden med stora behov av utvecklingsinsatser enligt insatsområden i främst genomförandeprogrammen.
Påverkar kommande utlysningar hos andra finansiärer genom våra kontakter, nätverk och i samverkan med andra aktörer.
Påverkar kommande program och utlysningar genom våra kontakter, nätverk och i
samverkan med andra aktörer, både nationellt och inom EU-samarbetet.

3.2.2 Styrande

Finansieringsverktygen ska bidra till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin i
syfte att skapa en långsiktigt hållbar utveckling på Gotland. Regionstyrelsen ska arbeta för
att tillgängliga medel styr mot genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och
därtill kopplade genomförandeprogram. Detta görs genom tydliga riktlinjer och en prioritering av insatser. Höga krav ställs på projektaktörer gällande kvalitet, regional nytta, resultat,
uppföljning och utvärdering samt redovisning av projekt.
3.2.3 Lärande och uppföljning av projekt

Hållbar utveckling är en utgångspunkt för allt regionalt utvecklingsarbete på Gotland i
överensstämmelse med den regionala utvecklingsstrategin – Vårt Gotland 2040. Därför ska
riktlinjer för hållbarhetsintegrering av de genomgående perspektiven i RUS tillämpas inför
beslut om insatser liksom i arbetet med uppföljning och utvärdering.
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Finansieringsteamet har påbörjat ett arbete om att utveckla metoder för att synliggöra resultat och effekter på kort och lång sikt från det regionala utvecklingsarbetet samt att hitta fler
sätt att sprida kunskap och erfarenheter. Uppföljning av projektportföljen som helhet, liksom uppnådda resultat, ska årligen redovisas för Regionstyrelsen som en delmängd i att
samordna och följa upp regionalt utvecklingsarbete. Dessutom redovisas anslaget när det
gäller bemyndigandet och utgiftsprognos till Tillväxtverket kvartalsvis.

4. Finansieringskällor som Region Gotland hanterar
Beslut om anslagsfinansiering med stöd av anslag 1:1 kan fattas för många olika typer av insatser och fungerar som en hävstång i det regionala utvecklingsarbetet, det vill säga attrahera finansiering och resurser från andra aktörer, såväl privata som offentliga samt som
medfinansiering av EU-finansierade projekt.
4.1 Användningsområden för anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder
4.1.1 Projektmedel

En del i Region Gotlands uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig aktör är att ansvara
för medel inom det statliga anslaget 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder inom utgiftsområde
Regional utveckling. Huvudsyftet med finansieringen är att stärka genomförandet av den
regionala utvecklingspolitiken och finansieringen ska utgå från den regionala utvecklingsstrategin och den nationella strategins prioriteringar.
De medel som regionstyrelsen beslutar om från anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder
regleras årligen i regleringsbrevet för anslaget. Regleringsbrevet åtföljs av ett så kallat Villkorsbrev för budgetåret enligt vilket anslaget gällande projektverksamheten, företagsstöd
och stöd till kommersiell service ska återrapporteras till Näringsdepartementet. Regleringsbrevet slår fast att medlen kan användas för projektverksamhet, regionala företagsstöd, stöd
till kommersiell service samt uppföljning och utvärdering.
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Region Gotland har sedan uppdraget överfördes till Region Gotland 1998 använt större delen av anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder till projektmedel. Projekt kan beviljas maximalt 50 % av godkänd budget. Användningen av projektmedel regleras av Förordning om bidrag för projektverksamheten inom den regionala tillväxtpolitiken (2003:596) och Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583). Företagsstöd regleras av Förordning om statligt stöd för att regionalt
främja små och medelstora företag (2015:210) samt Förordning om statligt stöd till regionala investeringar (2015:211) och stöd till kommersiell service regleras av Förordning om särskilt driftstöd till
dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen för att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse
(2000:284).
Utöver dessa förordningar ska även Region Gotlands Allmänna villkor för bidrag inom den
regionala utvecklingspolitiken gälla för de projekt som beviljas medel (RS 2017/1134).
4.1.2 Företagsstöd

Insatsen ska bidra till att öka tillväxtviljan, öka konkurrenskraften samt stärka omställningsförmågan i de gotländska företagen och omfattar följande områden: innovation, internationalisering, digitalisering samt grön omställning.
4.1.3 Särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen (Kommersiell
service) samt stöd till försäljningsställen av drivmedel

Stödet är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder, där förutsättningarna är begränsade för att kommersiella aktörer ska kunna bidra
till att skapa en god kommersiell service.
Investeringsstöd till försäljningsställen av drivmedel som ej har korrosionsbeständiga rörledningar under mark kommer att beviljas enligt en modell framtagen av Tillväxtverket under 2022.
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4.1.4 Europeiska regionala utvecklingsfonden

Gotland tillhör programområdet Småland och öarna, där förutom Gotland, Jönköping,
Kalmar och Kronobergs län ingår. (NUTS 2). Region Gotland prioriterar medfinansiering
av projekt som erhåller medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.
4.1.5 Interreg Central Baltic

Interreg Central Baltic är ett samarbetsprogram för länderna runt mellersta Östersjön och
ett av 14 interregionala program inom EU som Sverige deltar i. Programmet är tänkt att utveckla samarbete över nationsgränserna. Programmet omfattar de svenska regionerna: Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västermanland, Östergötland och
Örebro samt Åland, delar av Finland, Estland och Lettland. I Central Baltic-programmet
2021-2027 finns fyra tematiska inriktningar och sju insatsområden. Projektpartners ska vara
från minst två länder i programområdet. Projektfinansieringen från Central Baltic är 80 %.
Region Gotland prioriterar medfinansiering av Central Baltic-projekt om möjligt.
4.2 Region Gotlands återkommande finansiella åtaganden

Region Gotland har återkommande finansiella åtaganden till Leader och Landsbygdsprogrammet.
4.2.1 Leader

Leadermetoden är en viktig del i Region Gotlands finansieringsverktygslåda, där stora delar
av Region Gotlands medel till regionala utvecklingsåtgärder med inriktning landsbygds-
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utveckling och lokal utvecklingskraft placeras. Leadermetoden är ett värdefullt verktyg för
att skapa lokalt engagemang och inflytande. Genom att koppla ihop regional utvecklingsstrategi för Gotland -Vårt Gotland 2040 med Leaders utvecklingsstrategi utnyttjar Gotland
sitt unika geografiska läge och nära samverkan mellan den regionala och lokala nivån.
Leaders syfte och metod är att det lokala perspektivet ska få genomslag i de utvecklingsinsatser som görs. Leader innebär lokalt ledd utveckling – inte regionalt ledd utveckling.
Därmed kan och bör Region Gotland inte i detalj styra Leaders arbete. Leader är en av de
största mottagarna av regionala utvecklingsmedel. Leaderprojekt kräver 33 % medfinansiering av offentliga medel. Region Gotland har sedan starten av det första Leaderområdet på
Gotland medfinansierat hela den offentliga tredjedelen av Leaderprojekt med anslag 1:1.
4.2.2 Landsbygdsprogrammet Gotland

Landsbygdsprogrammet kräver drygt tre miljoner kronor i offentlig medfinansiering för
programperioden 2014-2022 och Region Gotland har med anslag 1:1 bidragit med 70 % av
den krävda offentliga medfinansieringen.

5. Bedömnings- och urvalskriterier
För att kunna söka projektmedel och företagsstöd ska det framgå av ansökan att man aktivt
har tagit ställning till de tre hållbarhetsaspekterna. Projektet ska kunna visa hur man integrerar åtminstone några hållbarhetsfrågor i allt från planeringsstadiet till genomförande och
uppföljning. För de hållbarhetsaspekter som inte är naturliga att integrera i projektet ska en
motivering kunna lämnas. Om projektet inte har lyckats med hållbarhetsintegreringen såsom det är beskrivet i ansökan ska förklaring ges vid rapportering.
5.1 Bedömning av projektansökningar:
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Urvalsprocessen är inte en fristående process, utan en del av projektmedelshanteringen
som helhet. Bedömningen av ansökningar ska ske i två steg:
 En första bedömning säkerställer att projektet lever upp till formulerade krav,
grundläggande kriterier och villkor enligt förordning.


Den andra bedömningen sker utifrån kvalitetskriterier där projekten graderas.

För de projekt som godkänns i den första bedömningen sker en bedömning av projektets
kvalitet genom framtagna kvalitetskriterier. De meriterande urvalskriterierna poängsätts beroende på hur väl projektet uppfyller kriterierna. Den slutliga poängen signalerar projektets
totala kvalitet.
En ansökan bedöms utifrån urvalskriterierna. Många projektaktörer har svårigheter att inkludera perspektiven intersektionalitet och även hållbarhet med dess tre dimensioner och
därför arbetar Finansieringsteamet med att bistå projektägarna under projektets strukturuppbyggnad. Som ett resultat möjliggör detta att projektresultaten kan följas upp, utvärderas, kommuniceras samtidigt som lärandet blir en naturlig del av processen.
5.2 Obligatoriska urvalskriterier:



Region Gotlands Allmänna villkor för anslag 1:1-projekt



Prioriterat område i Vårt Gotland 2040 – regional utvecklingsstrategi för Gotland



Långsiktighet och varaktighet
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Näringslivets medverkan



Förnyelse, utveckling, innovation



Genomgående hållbarhetsperspektiv enligt RUS:
I vårt Gotland 2040 beskrivs att de genomgående perspektiven; social, ekonomisk
och ekologisk hållbarhet är ett övergripande synsätt som behöver tas vidare i alla instansen – det vill säga även i finansiering. Andra perspektiv som ska beaktas är
barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet samt landsbygdsperspektivet.
Ledord i det regionala utvecklingsarbetet är omställning i syfte att skapa långsiktiga
system- och strukturförändringar på Gotland. Omställning behövs bland annat för
att möta klimat-, miljö- och energiutmaningar, en ökad konkurrens från omvärlden,
att klara välfärden och kompetensförsörjningen med en ökande andel äldre i befolkningen. Hållbarhetsaspekterna i projektansökningar bedöms utifrån hur väl projekten kommer att bidra till att öka Gotlands förutsättningar för hållbar regional utveckling.



Tydlig förändringslogik:
Det finns en tydlig logik i projektets helhet och kedjan från nuläge till mål samt att
aktiviteter och resultat bedöms som rimliga. Projektet är skilt från ordinarie verksamhet. Projektet bygger på/tar tillvara tidigare erfarenheter, motiverar de aktiviteter man vill genomföra och redogör för hur projektets resultat ska tas om hand efter avslut. Genom att bedöma projektets förändringslogik så säkerställs att insatsen
svarar mot definierade prioriteringar i RUS. Projektet ska ha förutsättningar för att
skapa avtryck i den regionala utvecklingen över tid.
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5.3 Meriterande urvalskriterier:



Samverkan, till exempel läns- och sektorsövergripande, internationellt:
Att det utifrån projektets logik sker samverkan och samordning med aktörer som
bidrar till projektets genomförande för att på så sätt säkerställa relevans samt tillvarata och möjliggöra synergier. I urvalskriterierna ingår att titta på hur exempelvis
samverkan sker med näringslivet, akademin och andra offentliga aktörer.



EU:s strategi för Östersjöregionen:
Att projektet knyter an till EU:s strategi för Östersjöregionens huvudsakliga mål:
Rädda havsmiljön, länka samman Östersjöregionen och öka välståndet



Projektägarens egeninsats samt annan medfinansiering:
Att projektet inte är finansierat till 100 % med projektmedel. Att organisationen
själv går in med finansiering eller erhåller finansiering från andra offentliga/privata
aktörer för en del av kostnaden.



Relaterar till FN:s Globala mål:
Projektet bör relatera till Agenda 2030 med de 17 globala målen som antogs av FN
2015.

6. Fördelning av anslag 1:1
Av anslag 1:1, medel för regionala utvecklingsåtgärder ska större delen användas till projekt. Anslaget kan förutom finansiering av projekt användas till företagsstöd, stöd till kommersiell service samt uppföljning och utvärdering.
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Historiskt sätt har 10-20 % av anslaget gått till företagsstöd och stöd till kommersiell service, resterande del har gått till projektfinansiering. Under perioden 2021-08-01--2023-0531 kommer företagsstöd att finansieras med EU-REACT-medel.
Medlen för regionala utvecklingsåtgärder ska satsas där de gör mest nytta och ger störst effekt. Utvecklingsmedlen ska om möjligt växlas upp mot andra lokala, regionala, nationella
eller europeiska medel. En målsättning är att Region Gotlands finansiering med regionala
utvecklingsmedel bör uppgå till 40 % av den totala budgeten av alla projekt som erhållit
medel från anslag 1:1. Efter EU-REACT-medlen har upphört i maj 2023 ska 20% gå till företagsstöd och resterande medel till projekt.

Kommentar [AG1]: Ordet högst innan 40 är struket.

Medel till Kommersiell service är under vissa perioder särskilda nationella medel som alla
regioner får del av. Under perioder där inte nationella medel finns används anslag 1:1 till
Kommersiell service. Det är dock en väldigt liten del av anslaget per år. De senaste åren har
det rört sig om 50-100 000 kronor.

7. Prioriterade insatser
Regionstyrelsen kommer under perioden 2021 – 2027 särskilt prioritera finansiering av insatsområden som är identifierade i kommande genomförandeprogram. Insatsområdena tar
utgångspunkt i någon av prioriteringarna i Vårt Gotland 2040. På lång sikt ska genomförandet av insatsområdena leda till förändring för att uppnå effektmålen, de övergripande
målen och visionen i Vårt Gotland 2040.
Särskilt prioriterade insatsområden är den prioritering i Vårt Gotland 2040 som handlar
om att utveckla konkurrenskraften genom smart specialisering i de gotländska styrkeområdena; Besöksnäring, Mat & livsmedel, samt Näringslivets energiomställning. Detsamma gäller medfinansiering av projekt som har erhållit finansiering från EU-program.
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7.1 Fördelning projektmedel och företagsstöd

Indikativ fördelning över tid av anslag 1:1, regionala utvecklingsmedel inom prioriterade
områden:
Regionalt utvecklingsansvar
10 % (endast projektmedel)
Besöksnäring
15 %
Mat- och livsmedel
15 %
Näringslivets energiomställning
15 %
Resterande 45 % av medlen fördelas mellan resterande prioriteringar. Av anslaget finns
900 000 kronor (0,3 %) avsatt för uppföljning och utvärdering per år där ingen medfinansiering krävs.
Fyra olika typer av företagscheckar kan sökas. Dessa är inom följande områden;
innovation, internationalisering, digitalisering och grön omställning.

8. Ansvarig för dokumentet
Regional utvecklingsdirektör.
9. Revidering och uppföljning
Revidering sker inom ramen för revidering av genomförandeprogrammen för den regionala
utvecklingsstrategin. Finansieringsplanen följs upp årligen, i januari för föregående år.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2022
10 januari 2022

Karin Winsnes

Regionstyrelsen

Ansökan om verksamhetsbidrag till Gotlands Besöksnäring AB
för år 2022 - 2023
Förslag till beslut i regionstyrelsen



Förslaget till partneravtal mellan Gotlands Besöksnäring AB (GFB) och
Region Gotland antas.



Verksamhetsbidrag lämnas till Gotlands Besöksnäring AB för år 2022-2023
och belastar regionstyrelsens näringslivsanslag. Verksamheten ges bidrag med
300 000 kr ur 2022 års anslag och 300 000 kr ur 2023 års anslag.



Beslutet avser perioden 2022-02-25 – 2023-12-31.

Ärendebeskrivning

Den nu gällande besöksnäringsstrategin antogs 2019-02-25. Strategin har två
horisonter för det kommande arbetet. 2022 ska arbetet ha nått en nivå där Gotland
är moget för att på ett hållbart sätt utvecklas framåt. 2027 är målbilden att Gotland
ska upplevas som norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål.
Gotlands besöksnäring AB (Gotlands förenade besöksnäring, GFB) företrädare för
besöksnäringen har fått i uppdrag att implementera strategin. Implementeringen är
avgörande för att utveckla sektorn och skapa stärkta förutsättningar för hållbar
utveckling inom näringen. En handlingsplan kopplad till besöksnäringsstrategin togs
fram 2020.
Sedan 2019 bedrivs implementeringsarbetet genom projektet Besöksnäringsstrategi
implementeringsprocess. Projektets huvudriktning är att processleda
implementeringen av besöksnäringsstrategin med utgångspunkt i handlingsplanen.
Projektet syftar även till att ytterligare stärka samverkan mellan Region Gotland och
Gotlands förenade besöksnäring (GFB), där GFB arbetar med att samla och stötta
företag och Region Gotland huvudsakligen stöttar besöksnäringens utveckling med
insatser inom infrastruktur och fysisk planering.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2022

Den pågående pandemin har påverkat resandet i stor omfattning och förändrat
förutsättningarna för genomförandet av besöksnäringsstrategin. Det handlar både
om tidshorisont och inriktning. Med anledning av pandemin har
implementeringsarbetet förlängts med två år 2022-01-01 – 2024-02-29.
Under den kommande tvåårsperioden ska även besöksnäringsstrategin ses över, dels
utifrån den påverkan vi ser att pandemin kommer att leda till framöver men också
mot bakgrund av regeringens nyligen framtagna nationella strategi för hållbar turism
och besöksnäring samt den under 2021 antagna regionala utvecklingsstrategin.
I syfte att implementera besöksnäringsstrategin och i samförstånd strategiskt driva
besöksnäringsfrågor mot gemensamma mål har Region Gotland och GFB utvecklat
en överenskommelse om partnerskap som regleras genom ett partneravtal. Avtalet
gäller 2022-2023 och går hand i hand med projektet – Förlängning implementering
Besöksnäringsstrategi. Utgångspunkten i avtalet är affärs- och samhällsnytta för båda
parter. För Region Gotland är det grundläggande motivet för avtalet att stärka
besöksnäringen som prioriterat utvecklingsområde för Gotland. Det är avgörande
för båda parter att utvecklingen sker på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt
hållbart sätt. Under avtalstiden ska parterna, gemensamt och i samverkan, ta ansvar
för att alla delar i besöksnäringsstrategin för Gotland samordnas och utvecklas i
enlighet med avtalets syfte.
För att stärka GFB som utvecklingsaktör och samarbetspartner i
utvecklingsprocesser framåt föreslår Regionstyrelseförvaltningen att Region Gotland
ger ett årligt verksamhetsbidrag om 300 000 SEK/år under 2022 och 2023. Detta
bidrag ska användas som kontant medfinansiering i regionalt utvecklingsprojekt.
Region Gotland kan utöver detta även stödja GFB i överenskomna
utvecklingsarbeten, genom personella insatser eller projektmedelsfinansiering.
GFB ska avsätta egna verksamhetsmedel från medlemmarna, i samma nivå som
Region Gotland ovan erlägger för att genomföra aktiviteter som bidrar till syfte och
mål med partneravtalet.
Bedömning

Genom bildandet av partnerskap för styrning och ledning av implementeringsarbetet
skapas förutsättningar för en långsiktighet inom området. Detta partnerskap utgör
också grunden för fortsatt klusterutveckling och skapandet av en innovationsmiljö
för besöksnäringen.
Regionstyrelseförvaltning föreslår regionstyrelsen att anta partneravtalet samt bevilja
finansiering i enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag

Partneravtal mellan Region Gotland och Gotlands förenade Besöksnäring
Projekt - Förlängning implementering Besöksnäringsstrategi

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Persson
Utvecklingsdirektör
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2022

Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen – enheten för Hållbar Tillväxt
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PARTNERAVTAL
Överenskommelse om partnerskap mellan Region Gotland (RG) och
Gotlands Förenade Besöksnäring (GFB) avseende implementering av
regional besöksnäringsstrategi Gotland.
1 Bakgrund
Under 2021 har en ny regional utvecklingsstrategi antagits. Gotlands vision är att vara en kreativ ö
med plats för hela livet. Gotland är fyllt av livskraft och kreativitet. Här kan människor och
verksamheter utvecklas och bidra till en bättre värld. Här finns närhet och plats för alla delar av livet,
i alla åldrar. Tre övergripande mål mot 2040 har pekats ut. Gotland är ett tryggt och inkluderande
samhälle med livskvalitet för alla, Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen samt
Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft.
Nu gällande besöksnäringsstrategi antogs av regionfullmäktige 2019-02-25. Strategin har två
horisonter för det kommande arbetet. 2022 ska arbetet med besöksnäringen på Gotland ha nått en
nivå där Gotland är moget för att på ett hållbart sätt utvecklas framåt. 2027 är målbilden att Gotland
ska upplevas som norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål.
Den ännu pågående Covid-pandemin har påverkat resandet i stor omfattning och förändrat
förutsättningarna för genomförande av besöksnäringsstrategin. Det handlar både om tidshorisont
och inriktning. En översyn av strategin behöver genomföras.

2 Avtalets syfte och mål
Under kommande tvåårs-period ska besöksnäringsstrategin ses över. Detta mot bakgrund av
regeringens nyligen framtagna nationella strategi för hållbar turism och besöksnäring samt den
under året antagna regionala utvecklingsstrategin och utifrån den påverkan vi ser att Covidpandemin kommer att leda till framöver. Det kommer även fortsättningsvis att krävas ett långsiktigt
arbete med implementering. Utgångspunkten i avtalet är affärs- och samhällsnytta för båda parter.
Genom gemensamt arbete kan besöksnäringen utvecklas så att Gotlands attraktionskraft som resmål
stärks. Det är avgörande för båda parter att utvecklingen sker på ett socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbart sätt.
För GFB, som företrädare för besöksnäringen, så är implementeringen av besöksnäringsstrategin
avgörande för att utveckla sektorn och skapa stärkta förutsättningar för hållbar utveckling inom
näringen. Under avtalstiden bedrivs arbetet i projektet Besöksnäringsstrategi
implementeringsprocess. Beslut har fattats om en tvåårig förlängning.
För Region Gotland är det grundläggande motivet för avtalet att stärka besöksnäringen som
prioriterat utvecklingsområde för Gotland. Detta omfattar insatser inom infrastruktur, fysisk
planering, projektfinansiering och insatser för att sprida information kring Gotland som besöksmål.
Inom Region Gotland drivs mycket av utvecklingsarbetet inom projektet Vägar till hållbar utveckling.
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2.1 Syfte
Avtalet syftar till att skapa en gemensam plattform för hållbar utveckling av besöksnäringen året
runt. Det ska i första hand ske genom samverkan kring följande strategier som pekas ut i
besöksnäringsstrategin:








En hållbar besöksnäring
En tematiskt baserad produktportfölj
o Mat och dryck
o Natur och kultur, kulturmiljöer och världsarvet
o Outdoor, friluftsliv och hälsa
Tre besöksstråk
Utvecklingsmodell för produktägare och leverantörer
Samordnad marknadsföring och distribution
Dessutom ska samverkan ske kring infrastrukturfrågor, internationalisering,
kompetensförsörjning, varumärke mm. med relevans för strategins genomförande.

2.2 Målsättning 2024
Under pandemin har insatser påbörjats som syftar till att möta antagna målsättningar. Arbetet
kommer att ta längre tid och 2024 bedöms vara en mer realistisk tidpunkt för dessa mål.




Exportmogen destination
Tydliga steg på väg till en klimatneutral turism på Gotland
Affärsutvecklingsmodell framtagen och fungerande i näringslivet

Parterna ska tillsammans se över och revidera besöksnäringsstrategin under perioden.

3 Partnerskapets organisation
Samarbetet är under projekttiden 2022-2023 ett partnerskap som regleras i detta avtal. Parterna
träffas två gånger årligen för avstämning av pågående arbete i relation till partnerskapet.
Till partnerskapet kopplas en styrgrupp för översyn och implementering av Gotlands
besöksnäringsstrategi. Styrgruppen ska säkerställa att implementeringsarbetet får genomslagskraft
genom att peka ut riktning, informera om projektet och bidra till projektets insatser. Styrgruppen ska
ha representation från RG, GFB och relevanta nyckelaktörer.
Styrgruppen leds av Gotlands förenade besöksnäring. Styrgruppen ska svara för uppdaterad
handlingsplan för implementeringsarbetet, utvärdera och följa upp att utvecklingen sker enligt
överenskommelse.

4 Partnerskapets finansiering och tidsdräkt
Under projekttiden ska parterna, gemensamt och i samverkan, ta ansvar för att alla delar i
besöksnäringsstrategin för Gotland samordnas och utvecklas i enlighet med syftet i detta avtal.
För att stärka GFB som utvecklingsaktör och samarbetspartner i utvecklingsprocesser bidrar RG med
ett årligt verksamhetsbidrag om 300 000 SEK. Detta bidrag ska användas som kontant
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medfinansiering i regionalt utvecklingsprojekt. RG kan utöver detta även stödja GFB i överenskomna
utvecklingsarbeten, genom personella insatser eller projektmedelsfinansiering.
GFB ska avsätta egna verksamhetsmedel från medlemmarna, i samma nivå som Region Gotland ovan
erlägger, för att genomföra aktiviteter som bidrar till syfte och mål i detta avtal.
GFB bidrar med personal och övriga resurser för att genomföra projektet. Parternas egna bidrag till
det gemensamma åtagandet framgår av bilaga Ansvarsfördelning.
Ekonomi och revision styrs enligt GFB:s regler.
Avtalet löper under tiden 2022-02-25 till 2023-12-31. Verksamhetsbidraget utbetalas årligen under
första kvartalet.
Avtalet ska utvärderas under 2023 och ett beslut om fortsättning eller upphörande ska fattas av
parterna senast 30 juni 2023.

Visby 2022-02-25

Stefan Persson

Johan Lindvall

Region Gotland

Gotlands Förenade Besöksnäring
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Ansvarsfördelning av parternas respektive åtagande:
Partnerskap implementering av regional besöksnäringsstrategi
Gotlands Förenade Besöksnäring ansvarar för att:














Samordna privata näringslivet kring frågor kring hållbar utveckling, kompetensbehov,
internationalisering och värdskap. Insatserna ska innehålla kunskapsöverföring, inspiration
och workshops. Detta är också en början på arbetet kring klusterutveckling/innovationsmiljö.
Genomföra möten med grupper av företag baserat på bransch, tema och geografi.
Stödja aktörer att själva ta ansvar för delar av strategins genomförande.
Initiera projekt och stödja aktörer inom projekt kopplade till:
o Utvecklade outdoor-upplevelser med hög konkurrenskraft som dragare
o Profilerade natur- och kulturupplevelser med högt internationellt attraktionsvärde
o Unika och profilerade dryck- och matupplevelser
Ta fram en utvecklingsmodell för produktägare och leverantörer.
Samordna förtagens del i arbetet med marknadsföring och distribution. Samordning med RG
kring information kopplad till turistbyrå och gotland.com.
I sin kommunikation arbeta efter Gotlands kärnvärden och positionering (Gotlands
varumärkesplattform) samt i största möjliga mån använda den gotländska logotypen när nytt
marknadsmaterial tas fram.
Kommunicera till företagare inom besöksnäring kring utvecklingen i projektet.
Ansvara för och administrera den samlade ekonomin för projektet Besöksnäringsstrategins
implementering.
Vara projektägare, ordförande i och sammankallande av styrgruppen.

Region Gotland ansvarar för att:











Samverkan fungerar väl mellan projektet och olika delar av RG. Berörda förvaltningar, SBF
och TKF, ska förstå och medverka i arbetet. Intentionen är att genomföra ett årligt möte med
centrala funktioner vid berörda förvaltningar. Koordinering sker genom
besöksnäringsstrategen vid avdelningen för regional utveckling.
Delta i möten med grupper av företag baserat på bransch, tema och geografi.
Arbetet med projektfinansiering och företagsstöd bedrivs på ett hållbart sätt. Mötesplatser
och information ska finnas som ger utvecklingsaktörer goda möjligheter att ta del av detta.
Följa och vid behov delta i arbetet inom projekt initierade inom implementeringsarbetet.
Driva turistbyrå med uppgift att sprida information kring besöksmålet Gotland året runt.
Ta fram pressmaterial, program och genomförande av pressbesök.
Utveckla Gotland.com som portal för bilden av Gotland som plats att besöka, bo och leva på.
Information ska finnas på minst svenska och engelska.
Upprätthålla bildbank - bildmaterial över Gotland.
Följa upp och rapportera till förtroendevalda.

Visby 2022-02-25
Johan Lindvall
Gotlands Förenade Besöksnäring

Stefan Persson
Region Gotland
4

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 6

Ansökan om verksamhetsbidrag till Gotlands
Besöksnäring AB för år 2022 - 2023

RS 2022/55

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Jäv

14 (22)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 6

Ärendets behandling under mötet

15 (22)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-02-02

REGU § 6
Beslutsunderlag

Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen

enheten för Hållbar Tillväxt

16 (22)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2022/72
19 januari 2022

Johann Malmström

Regionstyrelsen

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Almi Företagspartner Gotland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och av
Region Gotland (49 %). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina gemensamma
intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med representanter för Almi
Företagspartner AB förhandlat fram ägaranvisning 2022 för Almi Företagspartner
Gotland AB. Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionfullmäktige att godkänna
ägaranvisning för Företagspartner Gotland AB.
Beslutsunderlag

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Almi Företagspartner Gotland AB
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Almi Företagspartner Gotland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB
(51 procent) nedan kallat moderbolaget, och av Region Gotland (49 procent).
Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av
och mål för bolagets verksamhet.
Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid
årsstämma under våren 2021.
1

Uppdrag

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt.
Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat till företag med
lönsamhets- och tillväxtpotential. Almis målgruppsmodell ska vara styrande för hur resurser ska
allokeras varför tillväxtpotential och nytta av Almis marknadskompletterande insatser ska vara
avgörande för beslut om insatser.
Verksamheten ska bidra till ett jämställt företagande och medverka till att konkurrenskraftiga, och
hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i
bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid.
Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen
regionalt.
Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i
termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller
marknadsutveckling, samt kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Bolaget ska bidra till
utveckling och kommersialisering av företag med kunskapsintensiva affärsidéer, t.ex. genom
samverkan med science parks samt inkubatorer och andra akademinära miljöer.
Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt
behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.
Bolaget ska samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer vars
syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av
näringslivet, både för att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra
till samordning av insatser inom aktörssystemet. Detta gäller särskilt samverkan med Almi Invest
i syfte att agera som ett Almi gentemot regionala intressenter och marknaden.
2

Vision och affärsidé

Verksamheten ska utgå från Alms vision och affärsidé.
 Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt.
 Almis affärsidé: Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att
växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.
3

Riktlinjer för verksamheten

Bolagets kärnverksamhet är lån i kombination med affärsutveckling. Bolaget ska i kommission
tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella
kunderbjudandena inom affärsutveckling. Bolaget ska följa utvecklingen av det pågående Corona5A81BC095B614018AD5764770E30A041.docx
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utbrottet och inom ramen för uppdraget och denna ägaranvisning anpassa verksamheten efter de
förändrade behov hos företagen som detta kan komma att föranleda.
Affärsutvecklingsverksamhet utöver de nationella kunderbjudandena ska utgå från det
identifierade behovet hos de små och medelstora företagen. Sådan verksamhet ska godkännas av
bolagets styrelse som ska säkerställa att uppdragen ligger i linje med ägarnas syn på
verksamhetens inriktning.
Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av resurserna
används för affärsverksamhet mot kund.
Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska användas. Bolaget är registrerat som
finansiellt institut hos Finansinspektionen och ska särskilt beakta och vidta de åtgärder som krävs
för god internkontroll och regelefterlevnad, till exempel genom åtgärder för att motverka
penningtvätt och finansiering av terrorism och för att efterleva GDPR-regelverket
(Dataskyddsförordningen).
Bolaget ska tillämpa det koncerngemensamma ledningssystemet. Bolaget ska inom ramen för
bolagets vision och affärsidé medverka i det regionala utvecklingsarbetet på Gotland, och på så
vis bidra till måluppfyllelse och genomförande av den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland
2040.
4

Verksamhetens mål

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur
vilken överlämnas till bolaget i särskild ordning. Den målstruktur som överlämnats gäller fortsatt
till dess att en ny och reviderad målstruktur överlämnas.
5

Särskild rapportering

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur målen
har uppnåtts samt kommentera ev. avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som
bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.
Bolaget ska tillställa ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om uppföljning av
periodens utfall av fastställda mål.
Bolaget ska på moderbolagets begäran bidra till redovisning av hur koncernen agerat
marknadskompletterande.
6

Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2022 anslagsmedel enligt särskild överenskommelse.
Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av
ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser. Särskilda uppdrag
från någon ägare till Bolaget ska godkännas av båda parter. Kostnader och intäkter för uppdrag
som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt. Sådana uppdrag kan tillkomma
när som helst under verksamhetsåret ska godkännas av bolagets styrelse i enlighet med vad som
framgår av avsnitt 3 ovan.
Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a
nationella och regionala aktörer eller EU.

5A81BC095B614018AD5764770E30A041.docx

Sid 2(3)

Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats i tre (3)
exemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.
Stockholm

Visby den

e-signering, nästa sida

e-signering, nästa sida

Britta Burreau
Almi Företagspartner AB

Peter Lindvall
Region Gotland

5A81BC095B614018AD5764770E30A041.docx
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Almi Företagspartner Gotland AB - överenskommelse mellan ägare om finansiering av
verksamheten 2022
Av ägaranvisningar 2021 för Almi Företagspartner Gotland AB framgår att finansieringen av
bolagets verksamhet för 2022 ska överenskommas i särskild ordning.
Ägarna har beslutat att verksamheten 2022 ska finansieras enligt nedan.

Almi Gotland
Totalt, kr

Moderbolag, kr
4 496 728

%
51%

Regional ägare,
kr
4 320 385

%
49%

Summa
8 817 114

Denna överenskommelse har upprättats i tre (3) exemplar varav parterna tagit var sitt och ett
överlämnats till bolaget.
Stockholm

Visby

e-signering, nästa sida

e-signering, nästa sida

Britta Burreau
Almi Företagspartner AB

Peter Lindvall
Region Gotland
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1845
18 januari 2022

Thomas Bjuresten

Regionstyrelsen

Försäljning av delar av aktieinnehav i Gotland Grönt Centrum
Förslag till beslut

Region Gotland säljer 50 aktier av sitt totala innehav om 400 aktier i Gotland Grönt
Centrum AB till Tillväxt Gotland för 273 651 kronor.

Sammanfattning

Gotland Grönt Centrum AB arbetar med projektet ”Operation Matbyrån”.
Projektet genomförs tillsammans med Tillväxt Gotland och Lantbrukarnas
Riksförbund med målet är att under 2022 sjösätta en näringslivsdriven verksamhet i
form av ett bolag ”Matbyrån AB”. Projektet finansieras av Länsstyrelsen och pågår
under perioden 2020-2022.
Förslag från Gotland Grönt Centrum är att det nya bolaget ska bli ett helägt
dotterbolag till Gotland Grönt Centrum AB. Nuvarande ägarbild av Gotland Grönt
Centrum AB är: Hushållningssällskapet 55 procent, Region Gotland 40 procent samt
Lantbrukarnas Riksförbund 5 procent.
Försäljning av aktierna till Tillväxt Gotland breddar och förstärker ägargruppen och
därmed engagemanget från näringslivets organisationer och aktörer.
Ny ägarbild för Gotland Grönt Centrum AB blir efter försäljning av aktier:
Hushållningssällskapet 55 procent, Region Gotland 35 procent samt Lantbrukarnas
Riksförbund och Tillväxt Gotland 5 procent vardera.
Ärendebeskrivning

Utgångspunkten i beslutet att sälja aktier till Tillväxt Gotland av Region Gotlands
aktieinnehav i Gotland Grönt Centrum kommer efter en anhållan från Mats
Pettersson, VD Gotland Grönt Centrum AB och Roger Hammarström,
Verksamhetsledare Tillväxt Gotland daterad 2021-10-25 till Region Gotland.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1845

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att försäljning av aktier till Tillväxt Gotland
breddar och förstärker ägargruppen och engagemanget bland näringslivets
organisationer och aktörer. Den nya ägarstrukturen ger en bredare samverkan samt
ökar engagemang, som på sikt kommer stärka utvecklingen inom den regionala
utvecklingsstrategins utpekade styrkeområde; mat- och livsmedel.
Beslutsunderlag

Köpeskillingen är bokfört värde på aktiepost om 50 aktier enligt beräkning utifrån
substansvärdemetoden framtagen utifrån 2020 års bokslut.
EK: 4.381.955 kr (Bundet+Fritt)
Obeskattad reserv: 1.388.118 kr
Bolagsskatt 21,4% (2020)
Justerat EK: 4.381.955 kr + (1-0,214)* 1.388.118 kr = 5.473.016 kr
5% av justerat EK: 273.651 kr
Anhållan från Gotland Grönt Centrum AB samt Tillväxt Gotland.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Gotland Grönt Centrum AB
Tillväxt Gotland
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

"Mats Pettersson" <mats.pettersson@hushallningssallskapet.se>
Tue, 21 Dec 2021 14:44:31 +0100
"Thomas Bjuresten" <thomas.bjuresten@gotland.se>
VB: Ang aktier i GGC AB

Hej Thomas
Då har du nog allt bekräftat
Med vänlig hälsning
Mats Pettersson, VD
Hushållningssällskapet Gotland/
Gotland Grönt Centrum AB
Roma Lövsta 10
622 54 Romakloster
070-316 04 01
www.grontcentrum.se
www.hushallningssallskapet.se

Från: Martin Alexandersson <Martin.Alexandersson@lrf.se>
Skickat: den 21 december 2021 10:03
Till: Mats Pettersson <mats.pettersson@hushallningssallskapet.se>; Thomas Bjuresten
<thomas.bjuresten@gotland.se>
Kopia: nypelius@live.se; Petter Engström <Petter.Engstrom@lrf.se>
Ämne: Sv: Ang aktier i GGC AB
Bekräftar!
Från: Mats Pettersson <mats.pettersson@hushallningssallskapet.se>
Skickat: den 21 december 2021 09:28
Till: Thomas Bjuresten <thomas.bjuresten@gotland.se>
Kopia: nypelius@live.se; Martin Alexandersson <Martin.Alexandersson@lrf.se>; Petter Engström
<Petter.Engstrom@lrf.se>
Ämne: Ang aktier i GGC AB
Hej Thomas
Alla parter, dvs även LRF och Hushållningssällskapet samt GGCs styrelse, tycker att det är en bra lösning
att Region Gotland säljer 5 % av aktierna i GGC AB till Tillväxt Gotland, så att vi får in även Tillväxt
Gotland som delägare.
Bra om även någon från LRF kan svara alla på denna mail

Bifogar en del dokumentation i ärendet.
Med vänlig hälsning
Mats Pettersson, VD
Hushållningssällskapet Gotland/
Gotland Grönt Centrum AB
Roma Lövsta 10
622 54 Romakloster
070-316 04 01
www.grontcentrum.se
www.hushallningssallskapet.se
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2022/101
24 januari 2022

Angelica Andersson Fihn, Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag regionstyrelseförvaltningen – nytt badhus
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag om 1,0 mnkr för att påbörja badhusinvesteringen 2022.
Finansiering sker ur regionens eget kapital.

Sammanfattning

Regionfullmäktige tog 2021-11-22, RF §182 beslut om att investera 224 mnkr i ett
nytt badhus i Visby. Investeringsmedel fördelades mellan åren 2023-2025.
Enligt upprättad tidplan förväntas badhuset invigas under första kvartalet 2026.
För att möjliggöra detta har teknikförvaltningen bedömt att projektet behöver
komma igång redan i år. Under 2022 behöver en upphandling av entreprenör ske
samt bygglov sökas. Detta till en beräknad utgift om 1 mnkr.
Teknikförvaltningens bedömning är att partnering är bästa metod för att genomföra
projektet. Upphandlingen startar då med att man gör en prekvalificering av tilltänkta
entreprenörer där man väljer ut vilka som bedöms lämpliga till att lämna anbud. Sedan görs upphandlingen efter det. Vidare måste bygglov sökas. Allt detta görs ihop
med entreprenören och detta bör ske under 2022. Priset har bedömts på erfarenheter
från tidigare partnering bland annat tilltänkta utbyggnaden av akuten på lasarettet.
Återkommande rapportering av projektet kommer ske årligen på budgetberedningen
samt löpande i tekniska nämnden och regionstyrelsen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag på 1,0 mnkr
beviljas till regionstyrelsen för att kunna påbörja investeringen. Den totala budgeten
uppgår efter tilläggsanslag till 225,0 mnkr.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2022/101

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Kultur- och fritidsavdelningen, RSF
Ekonomistöd, RSF
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Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-08

KFB § 3

Protokoll
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Tilläggsanslag regionstyrelseförvaltningen
– nytt badhus

Ärendenummer: RS 2022/101
Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

 Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag om 1,0 mnkr för att påbörja
badhusinvesteringen 2022.
 Finansiering sker ur regionens eget kapital.
Regionfullmäktige tog 2021-11-22, RF §182 beslut om att investera 224 mnkr i
ett nytt badhus i Visby. Investeringsmedel fördelades mellan åren 2023-2025.
Enligt upprättad tidplan förväntas badhuset invigas under första kvartalet 2026.
För att möjliggöra detta har teknikförvaltningen bedömt att projektet behöver
komma igång redan i år. Under 2022 behöver en upphandling av entreprenör
ske samt bygglov sökas. Detta till en beräknad utgift om 1 mnkr.
Teknikförvaltningens bedömning är att partnering är bästa metod för att genomföra projektet. Upphandlingen startar då med att man gör en prekvalificering av
tilltänkta entreprenörer där man väljer ut vilka som bedöms lämpliga till att
lämna anbud. Sedan görs upphandlingen efter det. Vidare måste bygglov sökas.
Allt detta görs ihop med entreprenören och detta bör ske under 2022. Priset har
bedömts på erfarenheter från tidigare partnering bland annat tilltänkta
utbyggnaden av akuten på lasarettet.
Återkommande rapportering av projektet kommer ske årligen på budgetberedningen samt löpande i tekniska nämnden och regionstyrelsen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag på 1,0 mnkr
beviljas till regionstyrelsen för att kunna påbörja investeringen. Den totala
budgeten uppgår efter tilläggsanslag till 225,0 mnkr.
Ärendets behandling under mötet

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

forts.

Digital justering

Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-08

KFB § 3 forts.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-24
Skickas till

Kultur- och fritidsavdelningen, RSF
Ekonomistöd, RSF

Digital justering

Protokoll
Sida 10 (22)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2022/70
11 februari 2022

Sofia Nordström

Regionstyrelsen

Sociala föreningar, verksamhetsstöd 2022
Förslag till beslut

•

Föreningarna beviljas stöd enligt nedanstående fördelning.

Sammanfattning

Region Gotlands verksamhetsstöd till sociala föreningar vänder sig till föreningar,
som bedriver ideell och för samhället särskilt viktig verksamhet inom socialt stöd.
Inför 2022 har totalt tolv organisationer ansökt om stöd. En beredningsgrupp
bestående av representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har kommit fram till
nedanstående förslag enligt bifogade bedömningar. Beredningsgruppen har utgått
ifrån politiska mål och prioriterade områden, verksamhetsbaserade erfarenheter och
den rådande samhällsutvecklingen i sin bedömning av fördelning av stödet i enlighet
med bidragsbestämmelserna antagna av regionfullmäktige 2006-11-27.
Bedömning

Föreningarna beviljas stöd enligt nedanstående fördelning:

AMD

Stöd
2019
15 000 kr

Stöd
2020
15 000 kr

Stöd
2021
15 000 kr

Attention

15 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

Bris

45 000 kr

45 000 kr

45 000 kr

BOJ

70 000 kr

70 000 kr

70 000 kr

Organisation

GFS
Kv.Jour Amanda
Kris Gotland

Förslag2022

15 000 kr
15 000 kr
45 000 kr
70 000 kr
18 000 kr
150 000 kr

10 000 kr

14 000 kr

15 000 kr

110 000 kr

120 000 kr

144 000 kr

150 000 kr
15 000 kr
115 000 kr
70 000 kr
18 000 kr
280 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

50 000 kr
150 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
75 000 kr
1 033 000 kr

47 000 kr
42 000 kr
18 000 kr
15 000 kr
15 000 kr

15 000 kr

RSMH
IOGT-NTO Gotland

10 000 kr

Rädda Barnen

45 000 kr

45 000 kr

45 000 kr

Röda Korset

75 000 kr

70 000 kr

50 000 kr

Skuldjouren

15 000 kr

16 000 kr

16 000 kr

Länkarna Slite

20 000 kr

20 000 kr

15 000 kr

Länkarna Visby

15 000 kr
460 000 kr

15 000 kr
460 000 kr

15 000 kr
460 000 kr

Summa
Budget

Sökt 2022

460 000 kr
460 000 kr
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2022/70

Årets ansökningar uppgår till mer än dubbelt så mycket än vad som finns att söka.
Föreningarna ansöker om personal-, lokal- och administrationskostnader samt
kostnader för aktiviteter, utbildning, resor och kommunikation.
Organisationerna arbetar i områden med människor som ofta har traumatiska
erfarenheter och där utanförskap finns. De har aktiviteter, stödjande samtal,
utbildning och nästan alla har beredskap för akutinsatser. Föreningarna kompletterar
varandra och utgör ett betydande komplement till den offentliga verksamheten.
Stödet från Region Gotland är extra betydelsefullt, då även små föreningar har
möjlighet att få stöd till omkostnader där medlemsfinansieringen inte räcker till. Alla
föreningar är viktiga för sina medlemmar och sin målgrupp. Många av föreningarna
samarbetar med offentlig verksamhet eller med varandra i andra nätverk och utgör på
så vis en bredd av social verksamhet i det gotländska samhället.
Beredningsgruppen har diskuterat och vägt ur ett helhetsperspektiv och sett till
organisationens egen bärighet, verksamhetens bredd på Gotland, samhällsnyttans
storlek och om verksamheten har lagstyrda förtecken.
Det finns 460 000 kronor att fördela, det totala ansökningsbeloppet uppgår till
1 033 000 kronor. Med ovanstående förslag till fördelning avses att så många
föreningar som möjligt ska ges möjlighet att fortsatt kunna bedriva verksamhet.
Utgångspunkten för bedömningen har varit RUS – Vårt Gotland 2040 för att nå de
övergripande målen om att främja hälsa, delaktighet och trygghet med fokus på
prioriteringarna om att värna en trygg uppväxt fri från våld samt skapa möjligheter
för delaktighet och inkludering.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Berörda föreningar
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1) AMD – Anhöriga Mot Droger

SÖKER: 150 000 kr.
Söker stöd för all sin verksamhet under 2022 för medlemsträffar, stödsamtal, 10årsjubileum, ljusmanifestation, informationsmaterial och administration.
FÖRENINGEN AMD Gotlands verksamhet är att ge stöd för anhöriga med
närstående i missbruk, erbjuda samtal enskilt och i grupp, föreläsningar och
gemensamma aktiviteter. De arbetar för ökad prevention innan missbruk påbörjats
och bättre eftervård för missbrukare. Vidare samarbetar de med myndigheter samt
skapar opinion mot narkotika.
Förslag till beslut med motivering:

AMD - Anhöriga mot droger beviljas 15 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå. Föreningen bedöms fortsätta sin verksamhet enligt
föregående år.

2) Attention Gotland
ANSÖKAN: 15 000 kr.
Söker stöd för information och träffar för familjer och barn inom NDPF-området
(föreläsningar, projekt, samarbete RG och andra), mötesplats, samtalsstöd.
FÖRENINGEN Attention Gotland stödjer barn, ungdomar och vuxna med olika
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga. Detta sker
genom bland annat samtalsstöd, projekt, kommunikation med mera. Föreningen
verkar för att sprida kunskap om dessa diagnoser till berörda, såsom arbetande
personal och politiker.
Förslag till beslut med motivering:

Attention Gotland beviljas stöd med 15 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå i enlighet med vad som ansöks. Aktiv och
nätverkande förening som gör betydande avtryck för sin målgrupp, specifikt unga
och för offentlig personal som arbetar med målgruppen.

3) BRIS Region Öst
ANSÖKAN: 115 000 kr.
Söker stöd för den dygnet runt-öppna jourlinjen, stödverksamhet för familjehem,
opinions- och rapportarbete och brismottagning.
FÖRENINGEN: BRIS arbetar med att stärka barn och ungas rättigheter och förbättra
deras levnadsvillkor. De bistår särskilt utsatta barn och unga samt upprätta
möjligheter att för dialog och länka mellan barn, vuxna och samhället utifrån
barnperspektivet.
Förslag till beslut med motivering:

BRIS Region Öst beviljas stöd med 45 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå, barn och unga är en prioriterad målgrupp och BRIS
verksamhet är en trygghet för många barn. Summan utgör ca 5 kr/barn 7-20 år på
Gotland vilket också är ett genomsnittligt stöd för andra kommuner. Mer
information önskas dock om specifik verksamhet och behov på Gotland för
kommande år.
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4) Brottsofferjouren Stockholm-Gotland
ANSÖKAN: 70 000 kr
Söker stöd för stöttning till brottsoffer, stöd vid rättegång, kontakt med myndigheter
och vid skadeståndsanmälan mer mera.
FÖRENINGEN Brottsofferjouren Stockholm-Gotland är en ideell organisation som
arbetar för att alla brottsdrabbade ska få stöd. Direkt brottsdrabbade, vittnen till
brott, anhöriga eller anhöriga till gärningsman kan vända sig till BOJ för egna samtal
och praktisk information som exempelvis försäkringsfrågor, rättsprocessen och så
vidare. Föreningen tillhör Stockholmsregionen men arbetar på Gotland i form av den
föreskrivna stödverksamheten, samverkan med gotländska myndigheter och andra
nätverk på Gotland.
Förslag till beslut med motivering:

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland beviljas stöd med 70 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå i enlighet med vad som ansöks. En verksamhet som
stödjer särskilt utsatta i form av brottsoffer.

5) Gotlands Frivilliga Samhällsarbetare (GFS)
ANSÖKAN: 18 000 kr.
Stödet ska bland annat användas till hyra, utbildning av gode män,
informationsmaterial, studiebesök med mera.
FÖRENINGENS mål och syfte är att ta tillvara samhällets ideella kraft som tar
lagreglerade frivilliguppdrag som gode män och samordnar dessa personer som utgör
föreningen medlemmar. GFS tillhör Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare och
har därigenom ett försäkringsskydd för medlemmarna. Medlemmarna verkar i utsatt
miljö. Samarbete sker med bland annat frivården, kriminalvården,
överförmyndarnämnden med flera.
Förslag till beslut med motivering:

Gotlands frivilliga samhällsarbetare beviljas stöd med 18 000 kr.
MOTIVERING: Ökat stöd i enlighet med vad som ansöks. Arbetar efter lagstyrd
verksamhet som har ökade kostnader i och med ökat antal gode män. Gör insatser
som komplement till regionens verksamhet.

6) Kvinnojouren Amanda
ANSÖKAN: 280 000 kr.
Stödet ska gå till hyra för skyddat boende, utbildning för nya jourkvinnor, lokal- och
administrationskostnader.
FÖRENINGENS huvudverksamhet är att erbjuda kvinnor och barn skyddat boende i
akuta fall samt att bedriva informationsverksamhet, stödsamtal och jourtelefon. De
arbetar förebyggande med utåtriktad informationsverksamhet och samverkar med
Region Gotland, Polisen och Länsstyrelsen med flera.
Förslag till beslut med motivering:

Kvinnojouren Amanda beviljas stöd med 150 000 kr.
MOTIVERING: Höjning från föregående år. Det är en organisation som behövs på
Gotland, inte minst i tider av ofrivillig isolering till följd av pandemin och där det nu
vittnas om ökat behov av stöd för våld i nära relation. Föreningen ger skydd för
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särskilt utsatta barn som kan vara dubbla brottsoffer – både i form av direkt utsatthet
för våld eller som vittne till våld i nära relation.

7) Rädda Barnen Gotland
ANSÖKAN: 50 000 kr.
Stödet går till utökad verksamhet i Gotlands skolor, läxhjälp, utflykter, sommarläger,
stöd till flyktingar med mera.
ÄNDAMÅL: Rädda Barnen främjar barns rättigheter och möjligheter. Verkar för en
ökad integration och arbetar mot våld och rasism genom sina verksamheter på
Gotland med Barnkonventionen i fokus. Föreningen har ca 600 medlemmar som
informerar, utbildar och har aktiv verksamhet på Gotland.
Förslag till beslut med motivering:

Rädda Barnen Gotland beviljas stöd med 47 000 kr.
MOTIVERING: Ökat stöd. Gör insatser för barn vilket är en prioriterad målgrupp i
RUS Vårt Gotland 2040. Föreningen är nätverkande med myndigheter och större
organisationer samt hjälper små föreningar till aktiviteter och självgående
verksamhet.

8) Röda Korset Gotland (RKG)
ANSÖKAN: 150 000 kr.
Stödet ska gå till att möta behov hos utsatta grupper, tillgängliggöra mötesplatser och
anpassar verksamheten efter samhällsbehov som uppstår.
FÖRENINGEN: Röda Korset Gotland är en paraplyorganisation för ca 45 Röda korskretsar på Gotland och organiserar ca 600 volontärer. Verksamheten planeras
fortsätta som tidigare med fokus på att möta de behov som finns hos utsatta grupper
samt att ha tillgängliga mötesplatser med secondhand-försäljning.
Förslag till beslut med motivering:

Röda Korset Gotland beviljas stöd med 42 000 kr
MOTIVERING: Sänkt stödnivå. Röda Korset Gotland gör stor samhällsnytta och är
den organisation som kan mobilisera resurser i krissituationer. Föreningen har
nyligen skrivit under ett sk IOP-avtal med Region Gotland som ger dem 3,3 miljoner
fram till 2024 för att kunna mobilisera i händelse av ökat flyktingmottande vilket på
så vis gör en del av ordinarie verksamhet finansierad. Vidare har de avtal med
regionen om besöksvärdar inom hälso- och sjukvården vilket ger intäkter till
föreningen. De har även andra intäktskällor så som exempelvis second
handförsäljning och hyresintäkter från mindre föreningar på träffpunkterna. Detta
sammantaget gör att nivån till Röda Korset sänks från föregående år till förmån för
andra sökande föreningar på grund av det hårda söktrycket.

9) Skuldjouren Gotland
ANSÖKAN: 50 000 kr.
Stöd söks för hyra, internet, mobil, materialkostnader i samband med samtal,
avbetalningsplaner, skuldsaneringsansökningar, kontakt med borgenärer, inkasso
med mera.
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ÄNDAMÅL: Föreningen har som syfte att ge stöd, kunskap, råd och gemenskap till
personer som hamnat i ekonomiskt och socialt utanförskap och att hjälpa till med
t.ex. skuldsaneringsansökan. Målet är att hjälpa är överskuldsatta och fattiga i
samhället. Föreningen hjälper med ekonomi, besök hos kronofogden, tingsrätten,
försäkringskassan och socialtjänsten. Flera konsumentfrågor tas också emot via
telefon. Samarbetar med socialtjänst, kyrkan, arbetsförmedlingen och psykiatrin. De
bevakar skuldfrågan i media och har uppföljningar med sina medlemmar som ofta är
i ett utanförskap och kan erbjuda social samvaro och hjälp till självhjälp där de lär sig
att odla sin mat. Spår en ökning med ärenden i pandemins fotspår.
Förslag till beslut med motivering:

Skuldjouren beviljas stöd med 18 000 kr.
MOTIVERING: Ökad stödnivå. Verksamheten kompletterar den offentliga
verksamhet som Region Gotland utför för särskilt utsatta som exempelvis inte har
möjligheter att ha bank-id, e-legitimation med mera.

10) Sällskapet Länkarna Slite
ANSÖKAN: 50 000 kr.
Stödet går i första hand till lokalkostnader för att kunna hålla öppet, medlemsvård
samt resor.
FÖRENINGEN Länkarna Slites syfte är att hjälpa alkohol- och drogberoende
människor att tillfriskna.
Förslag till beslut med motivering:

Sällskapet Länkarna Slite beviljas stöd med 15 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen stödnivå. Verksamheten betyder mycket för medlemmarna
och är ett komplement till annan stödverksamhet. Föreningen har dock få
medlemmar i förhållande till andra sökande och framgent behöver föreningen
fundera över lokalkostnaderna som kanske kan sänkas genom exempelvis samverkan
med Länkarna Visby, tillfällig hyra av möteslokal eller hyra av lokaler vid Röda
Korsets träffpunkter eller liknande.

11) Sällskapet Länkarna Visby
ANSÖKAN: 75 000 kr.
Stödet går i första hand till att driva lokalen, medlemsvård och resor.
FÖRENINGEN Länkarna Visbys syfte att vårda alkohol- och drogberoendes
nykterhet, att hjälpa andra personer till ett nyktert och drogfritt liv samt vara till hjälp
och tröst.
Förslag till beslut med motivering:

Sällskapet Länkarna Visby beviljas stöd med 15 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen stödnivå. Verksamheten betyder mycket för
medlemmarna och är ett komplement till annan stödverksamhet. Föreningen har
dock få medlemmar i förhållande till andra sökande och framgent behöver
föreningen fundera över lokalkostnaderna som kanske kan sänkas genom exempelvis
samverkan med Länkarna Slite, tillfällig hyra av möteslokal eller hyra av lokaler vid
Röda Korsets träffpunkter eller liknande.
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12) RSHM Kamratringen
ANSÖKAN: 10 000 kr.
Stödet går till samtal, kamratstöd, olika aktiviteter i form av cafékvällar, utflykter,
utbildningar med mera.
ÄNDAMÅL: Bedriver kamratstöd för personer med psykisk ohälsa genom samtal och
kamratstöd. Har många olika aktiviteter för att minska ensamhet, något som befaras
öka i pandemitider.
Förslag till beslut med motivering:

RSHM Kamratringen beviljas stöd med 10 000 kr.
MOTIVERING: Stöd i nivå med ansökan. En verksamhet som behöver stöd inte
minst i pandemins dyningar där utsattheten bland medlemmar riskerar öka.
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Sociala föreningar, verksamhetsstöd 2022

Ärendenummer: RS 2022/70
Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

 Föreningarna beviljas stöd enligt nedanstående fördelning.
Region Gotlands verksamhetsstöd till sociala föreningar vänder sig till
föreningar, som bedriver ideell och för samhället särskilt viktig verksamhet
inom socialt stöd. Inför 2022 har totalt tolv organisationer ansökt om stöd. En
beredningsgrupp bestående av representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har
kommit fram till nedanstående förslag enligt bifogade bedömningar.
Beredningsgruppen har utgått ifrån politiska mål och prioriterade områden,
verksamhetsbaserade erfarenheter och den rådande samhällsutvecklingen i sin
bedömning av fördelning av stödet i enlighet med bidragsbestämmelserna
antagna av regionfullmäktige 2006-11-27.
Föreningarna beviljas stöd enligt nedanstående fördelning:
Organisation
Stöd 2019 Stöd 2020
AMD
15 000 kr
15 000 kr
Attention
15 000 kr
15 000 kr
Bris
45 000 kr
45 000 kr
BOJ
70 000 kr
70 000 kr
GFS
10 000 kr
14 000 kr
Kv.Jour Amanda 110 000 kr 120 000 kr
Kris Gotland
15 000 kr
RSMH
15 000 kr
IOGT-NTO
Gotland
10 000 kr
Rädda Barnen
45 000 kr 45 000 kr
Röda Korset
75 000 kr
70 000 kr
Skuldjouren
15 000 kr 16 000 kr
Länkarna Slite
20 000 kr 20 000 kr
Länkarna Visby
15 000 kr
15 000 kr
Summa
460 000 kr 460 000 kr
Budget

Stöd 2021
15 000 kr
15 000 kr
45 000 kr
70 000 kr
15 000 kr
144 000 kr
15 000 kr

Sökt 2022 Förslag 2022
150 000 kr
15 000 kr
15 000 kr
15 000 kr
115 000 kr
45 000 kr
70 000 kr
70 000 kr
18 000 kr
18 000 kr
280 000 kr
150 000 kr
10 000 kr

10 000 kr

45 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
150 000 kr
16 000 kr
50 000 kr
15 000 kr
50 000 kr
15 000 kr
75 000 kr
460 000 kr 1 033 000 kr

47 000 kr
42 000 kr
18 000 kr
15 000 kr
15 000 kr
460 000 kr
460 000 kr

forts.

Digital justering

Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-08

KFB § 1 forts.
Årets ansökningar uppgår till mer än dubbelt så mycket än vad som finns att
söka. Föreningarna ansöker om personal-, lokal- och administrationskostnader
samt kostnader för aktiviteter, utbildning, resor och kommunikation.
Organisationerna arbetar i områden med människor som ofta har traumatiska
erfarenheter och där utanförskap finns. De har aktiviteter, stödjande samtal,
utbildning och nästan alla har beredskap för akutinsatser. Föreningarna
kompletterar varandra och utgör ett betydande komplement till den offentliga
verksamheten. Stödet från Region Gotland är extra betydelsefullt, då även små
föreningar har möjlighet att få stöd till omkostnader där medlemsfinansieringen
inte räcker till. Alla föreningar är viktiga för sina medlemmar och sin målgrupp.
Många av föreningarna samarbetar med offentlig verksamhet eller med varandra
i andra nätverk och utgör på så vis en bredd av social verksamhet i det
gotländska samhället.
Beredningsgruppen har diskuterat och vägt ur ett helhetsperspektiv och sett till
organisationens egen bärighet, verksamhetens bredd på Gotland, samhällsnyttans storlek och om verksamheten har lagstyrda förtecken.
Det finns 460 000 kronor att fördela, det totala ansökningsbeloppet uppgår till
1 033 000 kronor. Med ovanstående förslag till fördelning avses att så många
föreningar som möjligt ska ges möjlighet att fortsatt kunna bedriva verksamhet.
Utgångspunkten för bedömningen har varit RUS – Vårt Gotland 2040 för att
nå de övergripande målen om att främja hälsa, delaktighet och trygghet med
fokus på prioriteringarna om att värna en trygg uppväxt fri från våld samt
skapa möjligheter för delaktighet och inkludering.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Sofia Nordström, föreningskonsulent, regionstyrelseförvaltningen. Kultur- och fritidsberedningen önskar att vissa redaktionella
förändringar ska göras i tjänsteskrivelsen innan regionstyrelsens sammanträde.
Stefan Nypelius (C) yrkar i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på Stefan Nypelius yrkande och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-02-05
Skickas till

Berörda föreningar

Digital justering

Protokoll
Sida 6 (22)
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Karin Leoson

Regionstyrelsen

Fördelning av medel till regionala länsinstitutioner inom
kultursamverkansmodellen
Förslag till beslut

•

De regionala kulturinstitutionerna inom kultursamverkansmodellen beviljas
medel enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Kultursamverkansmodellen tilldelas statliga och regionala medel. Samtliga fördelas av
Region Gotland till de regionala kulturinstitutionerna inom modellen: Gotlands
museum, Länsteatern på Gotland, Film på Gotland, Gotlandsmusiken och
Länsbiblioteket på Gotland. Kultursamverkansmodellen inkluderar även de regionala
kulturutvecklarnas arbete.
Verksamhetsåret 2022 ska totalt 50 127 500 kr fördelas, varav 27 356 000 kr i statligt
anslag och 22 771 500 kr i regionalt stöd. Dessa inkluderar indexuppräkning –
regionala medel med 2% och statliga med 0,8% – samt en permanent statlig
ramförstärkning om 1 268 120.
För år 2022 omfördelas medel enligt den förändring av utvecklarorganisationen som
RS beslutade 2021-05-26, ärende RS 2021/63. Det innebär bland annat att den
permanenta statliga ramförstärkningen från 2021 på 888 000 tillfaller
utvecklarorganisationen, att medel omförs från Länsbiblioteket Gotland, Länsteatern
och Gotlands Museum samt att medel till utvecklarna redovisas separat i
fördelningen.
Syftet är stärka flexibilitet och utvecklingsmöjligheter genom att säkerställa att
utvecklarna har såväl områdesspecifika som gemensamma medel för samverkan och
kan överbrygga stuprör mellan områdena samt sätta ett ökat fokus på att uppnå
Kulturplanens horisontella mål.
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Förslag till fördelning
FÖRSLAG
FÖRDELNING 2022

Gotlands Museum, GM – allmänt
GM Konstutveckling
GM Kulturarvsutveckling
GM Slöjdutveckling
Gotlands Musikstiftelse
Länsteatern på Gotland
Länsbiblioteket Gotland
Film på Gotland, Fpg – allmänt
Fpg Filmutveckling
Dansutveckling
Litteraturutveckling
Musikutveckling
Teaterutveckling
Gemensamma utvecklarmedel, RG
Summa fördelat ordinarie medel
Förstärkning att fördela
Summa statligt/regionalt
Procent

STATLIGT STÖD
Statsbidrag

Ramförstärkning

8 648 500
272 000
219 500
579 000
8 070 000
4 800 000
1 270 400
799 700
220 000
418 000
237 000
237 000
217 000
99 780

300 000

26 087 880

200 000
200 000
200 000
100 000
100 000
100 000

68 120
1 268 120
27 356 000
54,6%

REGIONALT
STÖD
Regionbidrag

Totalt
2022

7 532 900
212 000
189 500
439 000
6 896 200
3 935 400
715 300
1 773 000
189 500
277 000
197 000
197 000
177 000
40 700

16 481 400
484 000
409 000
1 218 000
15 166 200
8 935 400
2 085 700
2 672 700
409 500
795 000
434 000
434 000
394 000
208 600

22 771 500

48 859 380
1 268 120

22 771 500
45,4%

50 127 500

Gällande fördelning av områdesspecifika medel till utvecklarna samt fördelning av
ramförstärkning, har individuella bedömningar gjorts inom varje område och för
varje aktör. Dans- och slöjd- och formutveckling som har svagare strukturer och
organisering föreslås kompenseras för detta med ökad tilldelning av områdesspecifika
medel samt med ramförstärkning.
Gotlands museum föreslås ramförstärkning utifrån museets äskande kring
digitalisering av kulturarvet, Gotlandsmusiken utifrån äskande kring breddat
deltagande med fokus på barn och unga vuxna och Länsteatern på Gotland samt
utvecklarorganisationen för att sätta ytterligare fokus på att stärka samarbeten med
fria professionella aktörer och villkoren för konstnärligt skapande. Länsbiblioteket
Gotland föreslås ramförstärkning för att ytterligare stärka sitt framgångsrika
utvecklingsarbete för läsfrämjande kring små barns läsutveckling och Film på
Gotland för att tillsammans med Kulturskolan metodutveckla och stärka arbetet med
skolbio på Gotland.
Ärendebeskrivning

Bakgrund
Gotlands regionala länsinstitutioner har sedan 2011 erhållit verksamhetsmedel via
kultursamverkansmodellen. Avsikten med införandet av modellen var att överföra
det ekonomiska ansvaret för kulturinstitutionerna från en statlig till en regional nivå
och därmed också överföra de fördelnings- och kulturpolitiska besluten närmare
verksamheten. Regionen har rätt att omfördela medlen i modellen, den statliga såväl
som den regionala delen.
Modellen innehåller en del statliga medel och en del regionala medel. Samtliga
fördelas av Region Gotland. De regionala kulturinstitutionernas uppdrag styrs
övergripande av Kulturrådets nationella kulturpolitiska mål och prioriteringsgrunder
samt Region Gotlands kulturplan 2021-2024.
De regionala kulturinstitutionerna är Gotlands museum, Länsteatern på Gotland
(som också har länsdansuppdraget), Film på Gotland, Gotlandsmusiken och
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Länsbiblioteket på Gotland. Kultursamverkansmodellen inkluderar även de regionala
kulturutvecklarnas (tidigare kulturkonsulenternas) arbete.
Verksamhetsåret 2022 ska totalt 50 127 500 kr fördelas, varav 27 356 000 kr i statligt
anslag och 22 771 500 kr i regionalt stöd. Dessa inkluderar indexuppräkning –
regionala medel med ca 2% och 0,8% uppräkning från staten – samt en permanent
statlig ramförstärkning om 1 268 120 kr. Ramförstärkningen kommer av en nationell
förstärkning till samverkansmodellen från och med 2022.
De regionala kulturinstitutionerna brukar beviljas medel efter samma
grundfördelning som föregående år. För år 2022 omfördelas dock medel enligt den
förändring av konsulent/utvecklarorganisationen som RS beslutade 2021-05-26,
ärende RS 2021/63. Målet med omdanandet av utvecklarorganisationen var att öka
samverkan, stärka arbetet med de horisontella målen samt att ge utvecklarna
områdesspecifika och gemensamma medel.
Förändringar i fördelning:
- Medel för scenkonstkonsulenten avgår från Länsteatern och tillförs istället
utvecklarorganisationen/Region Gotland för musik- samt teaterutvecklare.
- Medel för 0,75% slöjdkonsulent avgår från Gotlands Museum och tillförs
utvecklarorganisationen som områdesspecifika medel.
- Den permanenta statliga ramförstärkningen på 888 000 kr som tillkom 2021
tillförs utvecklarorganisationen som områdesspecifika medel.
- Medel till utvecklarna redovisas separat under respektive organisation.
Förslag till fördelning
FÖRSLAG
FÖRDELNING 2022

Gotlands Museum, GM – allmänt
GM Konstutveckling
GM Kulturarvsutveckling
GM Slöjdutveckling
Gotlands Musikstiftelse
Länsteatern på Gotland
Länsbiblioteket Gotland
Film på Gotland, Fpg – allmänt
Fpg Filmutveckling
Dansutveckling
Litteraturutveckling
Musikutveckling
Teaterutveckling
Gemensamma utvecklarmedel, RG
Summa fördelat ordinarie medel
Förstärkning att fördela
Summa statligt/regionalt
Procent

STATLIGT STÖD
Statsbidrag

Ramförstärkning

8 648 500
272 000
219 500
579 000
8 070 000
4 800 000
1 270 400
799 700
220 000
418 000
237 000
237 000
217 000
99 780

300 000

26 087 880

200 000
200 000
200 000
100 000
100 000
100 000

68 120
1 268 120
27 356 000
54,6%

REGIONALT
STÖD
Regionbidrag

Totalt
2022

7 532 900
212 000
189 500
439 000
6 896 200
3 935 400
715 300
1 773 000
189 500
277 000
197 000
197 000
177 000
40 700

16 481 400
484 000
409 000
1 218 000
15 166 200
8 935 400
2 085 700
2 672 700
409 500
795 000
434 000
434 000
394 000
208 600

22 771 500

48 859 380
1 268 120

22 771 500
45,4%

50 127 500

I medlen till respektive utvecklare ingår kostnader för löner och arbetsplats samt
områdesspecifika medel utifrån de områdesanalyser och äskanden som respektive
utvecklare har gjort för verksamhetsår 2022.
Fördelning av ramförstärkning
Den statliga ramförstärkningen om 1 268 120 kr föreslås fördelas utifrån Region
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Gotlands äskande till Kulturrådet, vilket i sin tur baserades på äskanden från
länsinstitutionerna. Regionstyrelseförvaltningen föreslår följande fördelning:
- Ökad digitalisering och digitalt tillgängliggörande
T ex insatser för breddat deltagande samt digital infrastrukturer inom institutionerna
Målområden i Kulturplanen: 3.1.2, 3.1.5, 3.2.1, 4.1.1.2 B-C, 4.2.1.2 A, 4.3.2, 4.4.2 B

Gotlands Museum

300 000 kr

- Ökat arbete för breddat deltagande med fokus barn – unga vuxna
T ex samrådsgrupper med ungdomar/unga vuxna och barn samt gränsöverskridande
samarbeten för inkludering.
Målområden i Kulturplanen: 3.1.2, 3.1.3, 4.2.1.2 B

Gotlands Musikstiftelse

200 000 kr

- Fria professionellas förutsättningar inom KSM
T ex ökade arvoden och bättre möjligheter för korttidsarbete inom institutionerna.
Målområden i Kulturplanen: 3.2.2, 3.2.4, 3.3.1, 4.2.1.2 A

Länsteatern på Gotland
Gemensamt utvecklarorganisationen

200 000 kr
68 120 kr

- Förstärkning av l
För att säkra samordningen av Bokstart i löpande verksamhet samt bygga
infrastruktur för området med fokus på litterära plattformar.
Målområden i Kulturplanen: 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 4.6.3 B

Länsbiblioteket Gotland

100 000 kr

- Säkerställande av tillgänglighet
Såväl digitalt som fysiskt inklusive underhåll av kulturarvet.
Målområden i Kulturplanen: 3.1.4, 3.2.1, 3.3.2, 4.8.2 A

Film på Gotland

100 000 kr

- Utvecklingsområden
Dans samt slöjd/form. Synliggörande, utveckling av infrastrukturer, för barn och
ungas kulturmöte samt områdesöverskridande samverkan.
Målområden i Kulturplanen: 3.1.3, 3.1.6, 3.2.4, 4.2.4.2, 4.4.2

Dansutveckling
Slöjdutveckling

100 000 kr
200 000 kr

Bedömning

Pandemin har påverkat institutionerna och arbetet med kulturutveckling. Region
Gotland har under såväl 2020 som 2021 beviljat åtgärdspaket med särskilda insatser,
samtidigt som permanent uppräkning från staten skett under båda dessa år. Regionstyrelseförvaltningens förslag på fördelning för 2022 sker mot bakgrund av dessa
stödfördelningar, men också med tanke på den omfördelning inom
kultursamverkansmodellen som skett genom förändring av utvecklarorganisationen
som träder i kraft 2022. Syftet är stärka flexibilitet och utvecklingsmöjligheter i en
föränderlig tid genom att säkerställa att utvecklarna har såväl områdesspecifika (för
de olika konstområdena) som gemensamma medel (för samverkan) och kan
överbrygga stuprör mellan områdena samt sätta ett ökat fokus på att uppnå
Kulturplanens horisontella mål.
Gällande fördelning av områdesspecifika medel till utvecklarna samt fördelning av
ramförstärkning, har individuella bedömningar gjorts inom varje område och för
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varje aktör. Dans- och slöjd- och formutveckling som har svagare strukturer och
organisering föreslås kompenseras för detta med ökad tilldelning av områdesspecifika
medel samt med ramförstärkning. Den ökade tilldelningen av områdesspecifika
medel till dans- och formutveckling balanserar upp förändringarna för
tjänsteutrymmena genom omorganisationen som träder i kraft 2022. Dans- och slöjdoch formområdena bedöms också kräva ramförstärkning för att stärka svaga
infrastrukturer på dessa områden, med hänvisning till prioriteringsgrunderna för det
statliga stödet.
Gotlands museum föreslås ramförstärkning utifrån museets äskande kring
digitalisering av kulturarvet, vilket även är ett akut behov som lyfts på nationellt plan
som en utmaning för hela kulturarvsområdet. Det handlar om att skapa digitala
versioner av fysiska föremål, böcker och arkivmaterial som finns i samlingarna. Att
digitalisera kulturarvet ökar befolkningens tillgång till vår gemensamma historia och
möjliggör museets utvecklingsarbete med digital förmedling och digital publik
verksamhet.
Gotlandsmusiken föreslås en ramförstärkning utifrån sitt äskande kring breddat
deltagande med fokus på barn och unga vuxna, en viktig målgrupp som kräver
förnyelse- och utvecklingsarbete där Gotlandsmusiken redan är på god väg.
Länsteatern på Gotland föreslås ramförstärkning för att sätta ytterligare fokus på att
stärka samarbeten med fria professionella aktörer och villkoren för konstnärligt
skapande, liksom utvecklarorganisationen.
Länsbiblioteket föreslås ramförstärkning för att ytterligare stärka sitt framgångsrika
utvecklingsarbete för läsfrämjande kring små barns läsutveckling i enlighet med Vårt
Gotland 2040, och Film på Gotland föreslås en ramförstärkning för att tillsammans
med Kulturskolan metodutveckla och stärka arbetet med skolbio på Gotland. I ett
uppkopplat digitalt rörligbildlandskap på nätet krävs att barn och unga i skolan
säkerställs att få ta del av den professionella filmens långa berättande och kvalitet
såväl som det pedagogiska samtalet efter filmupplevelsen såväl som det pedagogiken
i att fånga och samtala kring intrycken efter upplevelsen.
Tvärperspektiv
Förslag till beslut är förenligt med gällande lagstiftning och står i proportion med de
mål som ställts upp i Region Gotlands kulturplan. Förslaget är en förstärkning av
kultursamverkansmodellens aktörer.
Tre särskilda insatser i årets förslag till fördelning stärker barnperspektivet: Satsning
på Gotlandsmusikens utveckling kring målgruppen barn och unga, Film på Gotlands
utveckling gällande film i skolan i samarbete med Kulturskolan samt förstärkning
gällande regional biblioteksutveckling och små barns läsande. Ett mål för
utvecklarnas gemensamma arbete är att införa ett barnsamråd, ett så kallat
ekonätverk, för att öka barn och ungas delaktighet i kulturutbudet samt kring årets
kultursommarjobb.
Klimat och miljöperspektiv har inte bedömts vara relevanta i denna bedömning.
Kultursamverkansmodellens aktörer arbetar generellt efter mål i Kulturplanen kring
landsbygdssäkring och bedriver verksamhet över hela Gotland. Förstärkning i
modellen betyder även förstärkning av kultur på landsbygderna. Utvecklarna kommer
under 2022 arbeta horisontellt med föryngring av arrangörsskap på de gotländska
landsbydgerna. Utvecklarna avser att följa upp 2021 års projekt kring scenkonst och
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hbtq-frågor i samarbete med elevhälsan och integrerar därmed ett ökat
jämställdhetsperspektiv i arbetet riktat mot barn och unga.
Beslutsunderlag

Anvisning: Namnge de handlingar (t ex motion, remiss, ansökan) och vilket datum de
är inkomna eller fastställda. Detta överförs till protokollet.
Namnge enligt följande format;
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-01-31
Kulturrådets beslut 2022-01-27
Region Gotlands Kulturplan 2021-2024
Överenskommelser Gotlands Museum, Gotlandsmusiken, Länsteatern på Gotland,
Gotlands Länsbibliotek och Film på Gotland.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Omslag: Glasblåsaren Jennie Olofsson i sin glashytta Big Pink i Norrlanda. (foto: Karl Melander)
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1. Inledning
1.1 Förord
Kulturen är ett av de fundament hela vårt samhälle vilar på. Därför omfattar kulturplanen all kultur på Gotland, inte enbart de verksamheter som
omfattas av Kultursamverkansmodellen.
Gotland har en rik och unik kultur. Det är viktigt att vi kan bevara och
tillgängliggöra vårt kulturarv men också utveckla och stimulera dagens
kreativa skaparkraft. Våra kulturpolitiska prioriteringar för kulturen på
Gotland finns uttryckta i kulturplanens tre fokusområden, och våra yttersta
mål med dessa prioriteringar är att vi vill:

Värna den fria konstens betydelse för demokrati
och yttrandefrihet
Du som medborgare måste fritt få skapa och ta del av tankar om livet och
samhället vi lever i. Kulturen har i en frisk demokrati en viktig del i detta.
Därför måste kulturen få flyga fritt och dess innehåll ska inte utsättas för
politiskt styrning.

Att medborgarna deltar i kulturlivet
Det är en viktig kulturpolitisk uppgift att se till att alla människor – oavsett var man bor, vilken bakgrund och vilka livsbetingelser man har – får
möjlighet att ta del av kultur och själva vara med och skapa. Genom att
vara mer delaktiga i kulturen och genom att vi är fler som tar del av och
utövar konst och kultur kan vi nå ett ökat välbefinnande hos medborgarna.
Vi vill därför prioritera att vi har verksamheter över hela Gotland som gör
att kulturen kommer nära alla. Tillgången till kultur är särskilt angelägen
för barn, ungdomar och unga vuxna.

Vår vision
Gotland – en kreativ ö med
plats för hela livet.
Gotland präglas av kreativitet
och närhet, mellan
människorna råder tillit.
Konst och kultur är en omistlig
beståndsdel av dessa värden.
Gotland är en plats som
attraherar konstnärliga,
kreativa och företagsamma
människor och vårt varumärke
som en innovativ plats
är starkt.
Konsten måste vara fri men
kan också, på kulturens villkor,
fungera som verktyg i ett
tvärsektoriellt och målinriktat
samarbete: kultur för
inkludering och gemenskap,
för barns och ungas växande,
för hållbarhet och tillväxt,
för trygghet och attraktivitet
– värden som gör Gotland
till den plats som alltfler
människor väljer att växa upp,
leva, arbeta och åldras på.

Se kulturen som kreativ kraft i näringslivet och i
samhällsbygget
Det är viktigt att kulturen ges goda förutsättningar att verka och att fortsatt
våga utmana och spegla samhället och sin samtid på ett fritt och självsäkert
sätt. Det behövs dock ett tydligt fokus på att hitta nya arbetssätt och nya
samarbeten samt att nå en högre grad av extern finansiering inom kulturen.
De kreativa näringarna behöver utvecklas liksom ett tvärsektoriellt arbete
för att ta tillvara kulturens kraft i samhällsplaneringen.

Eva Nypelius

Fredrik Gradelius

Ordförande
regionstyrelsen

Ordförande kulturoch fritidsberedningen

Motsatt sida: (foto: Anna Ericsson)
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1.2 Sammanfattning
Meningen med kulturplanen är att den ska visa på hur Region Gotland
och andra aktörer ska jobba de närmaste åren för att kulturutbudet ska
vara så omfattande och varierat som möjligt och för att så många som
möjligt ska kunna och vilja delta i kulturlivet.

En sammanfattning på enkel svenska
Staten har bestämt att deras pengar till kultur
ute i landet ska skickas ut via regionerna. För
att få dessa pengar måste varje region skriva en
kulturplan, och det är den planen du nu har i
din hand. Denna plan gäller för åren 2021 till
2024 och det är politikerna i Gotlands regionfullmäktige som har beslutat vilka ord den ska
innehålla och vilka mål vi vill uppnå.
Region Gotland får 24 miljoner kronor från Statens
Kulturråd och lägger själva in 22 miljoner. Dessa
miljoner betalas sedan ut som ett verksamhetsbidrag till de professionella kulturinstitutionerna
Gotlands Museum, Gotlandsmusiken, Länsteatern,
Film på Gotland och Länsbiblioteket för att de
ska leverera kulturupplevelser till gotlänningarna.
Enligt den statliga kulturpolitikens mål ska alla
människor ges möjligheter att delta i kulturlivet
och kulturen ska vara en dynamisk, utmanande
och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. En särskilt viktig målgrupp är barn och
ungdomar.
Denna kulturplan beskriver all kultur på Gotland,
inte bara den som de professionella institutionerna
erbjuder. Här ingår också alla kulturföreningar
och alla de frilansande kulturskaparna som musiker, författare, skådespelare, filmare, dansare,
slöjdare, konstnärer och konsthantverkare. Planen
beskriver hur rik och speciell den gotländska
kulturen är, inte minst det kulturella arvet med
världsarvsstaden Visby, de medeltida kyrkorna,
ruiner, fornlämningar och ängen.
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Planen lägger extra stor vikt vid tre fokusområden,
som beskrivs i kapitel 3:
• Social hållbarhet
• Kulturskapandets villkor
• Kulturen som näring
Här slås fast att konst och kultur är viktig för
demokratin och för människors hälsa och välbefinnande och att den har stor betydelse för
turismen och för öns utveckling. Här beskrivs
också hur viktigt det är att de som skapar kultur
också ska ha betalt för det.
I kapitel 4, som är det längsta kapitlet, beskrivs
hur kulturlivet på Gotland ser ut idag och vilka
framtida utvecklingsbehov som finns inom de
olika områdena. För varje område anges ett
antal mål som ska uppnås under perioden och
i en särskild handlingsplan beskrivs hur man
ska nå dessa mål.
På slutet redovisas vilka lagar och övergripande
mål som styr kulturverksamheten och hur vi
tycker att olika aktörer ska samverka. Här står
också att planen har tagits fram genom ett stort
antal möten med öns kulturliv.
Planen avslutas med ett avsnitt om pengar.

Sammenfattningg pa gutamål
I kulturplanen läser vi att ”inom det immateriella kulturarvet bör
särskilt omnämnas gutamålet… en kulturyttring som i dagsläget
fortfarande används inom litteratur, teater och sång. Det är viktigt att
detta kulturarv förs vidare och att förankra gutamålet främst hos barn
och ungdomar.” Som alla gamla mål är det i grunden ett talat språk.
Så läs gärna denna sammanfattning högt så blir förhoppningsvis
läsförståelsen större. Blir det ändå obegripligt så finns en ’årdliste’, på
Gutamålsgillets hemsida gutamal.se.

Kultäurplan ti oe åi 2021–2024
Mainingen me kultäurplan’n jär att han skall
vare a väglaidningg valains regionen u alle sum
har me kultäurn ti gäre skall fa han ti blei så
reikar u variered sum möiglit u att mangge pa
åi’i skall kunne u ynske ti va me ei kultäurleive
di nemeste ari.
Plan’n gällar 2021–2024 u de jär fullmäktue pa
åi’i sum bistämmar vikke ård sum skall skrives u
va sum skall blei gärt si. Yvarhaiti har bistämt att
daires penninggar ti kultäurn äut ei lande skall
skåites av regionar. För ti fa iss penninggar skall
regionar rip ihop en plan för kultäurn u de pappér
däu nå haldar ei näven jär plan’n för Gotland.
Region’n far tjugofeire miljonar fran yvarhaiti
u puttar in tjugotäu miljonar ör aigi lumme.
Iss miljonar gar ti oe institusjonar - Gotlands
Museum, Gotlandsmusiken, Länsteatern, Film
på Gotland u Länsbiblioteket – så’tt di kan gi
uss gutar pråfessionellar kultäur av bäste sårt.
De har ú sägts att all mänskar pa åi’i skall kunn
ta till si – u själve va me u skape – kånst u kultäur.
Plan’n skall hylle freihaiti ti fa säg va man vill u
skall va en bitöidelefullar u oskaplit goar kraft,
särskilt för bani u unggfålke. Iss plan’n veisar pa
all sårts kånst u kultäur pa åi’i, all föreninggar
u freilansrar sum rustar me kultäur.

Gotland har en reikar u unikar kultäur u det jär
viktut ti bivare de sum oe förfädar har skape,
världsarvsböin Visby, all gamble körkar, ruinar u
int ti förglåime oe änggar. Ei plan’n finns ú vakkre
ård um bitöidlsn av oe gamble språk, gutamåle, u
att de skall bivares. Va gällar kultäur’n så nyttes
gutamåle ti vardes i mangge soknar leiksum pa
teatrar, ei böikar u singgnes.
Man slar fast att kultäur’n jär viktuar för demokratin u för att vör skall ha de gutt ei leive,
leiksum att kultäur’n jär bitöidelsefullar för
mangges bärgningg pa Gotland. Man mainar att
de jär viktut att daim sum arbeitar me kultäur
skall ha bitalt för de.
Um oleike kånstfårmar u kultäurarve skrivs valains de seir äut idag, va sum kan gäres u valains
äutvekklinggi kan blei. Va gällar kultäurarv u
kultäurmiljö, leiksum oleik fårmar av de man kan
upplive och ta till si av kultäuryttringgar, pekar
man pa va sum skall blei gärt di nemeste ari.
Pa släute av plan’n kan däu läs’ di till va för lagar
u bistämmelsar man skall ta till si u valains alle
skall prat ihop si u fa de gärt. U natäurlitveis far
däu raidå pa de man skall känn till kringg kultäur
u penninggar. Kultäurplan’n har man fat ihop
ettar yvarläggninggar me mangg sum vurmar
för u ängnar si at någ’ kultäurellt pa Gotland.
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1.3 Planeringsförutsättningar
Denna kulturplan har arbetats fram under en
tid när coronapandemin drabbat mänskligheten
och inte minst vårt lands kulturaktörer. Pandemin har på många sätt visat oss hur angelägen
konsten och kulturen är för oss, hur viktigt det
är att kunna umgås och hur beroende vi är av
varandra för att samhället ska kunna fungera.
Förbudet mot offentliga sammankomster med
fler än 50 deltagare slår mycket hårt emot våra
kulturskapare. Vi hoppas att denna pandemi
snart är över och kulturplanens skrivningar utgår
från mera normala förhållanden.
Samtidigt som denna kulturplan tas fram genomför
Region Gotland ett arbete med att utarbeta en
regional utvecklingsstrategi (RUS). Det arbetet
inleddes med att göra en nulägesanalys vilken har
legat till grund för många bedömningar i denna
kulturplan. I denna nulägesanalys konstateras att
megatrender som urbanisering och globalisering,
värderingsförflyttningar, den digitala utvecklingen
och miljö- och klimatfrågan påverkar oss alla.
Här betonas Agenda 2030, som är central i den
regionala utvecklingsstrategin och där vi ser att
kulturen har en betydelse både ur ett socialt och
ekonomiskt perspektiv.

För Gotlands del konstaterar analysen att vi
har kvaliteter att bevara och utmaningar att
möta. Tillit, närhet och ett stort socialt kapital
är värden som är stora och som vi måste bevara
liksom ett högt politiskt valdeltagande och en
rikedom på föreningar. Öns attraktionskraft
med ett rikt kulturutbud och unika kultur- och
naturmiljöer är en tillgång, liksom en jämfört
med riket mycket positiv utveckling inom de
kreativa näringarna.
Det sociala deltagandet är detta till trots en utmaning; var femte person på Gotland konstateras
ha ingen eller en mycket låg social interaktion
och hälften av öns äldre befolkning upplever en
ofrivillig ensamhet. Den fysiska hälsan upplevs
av de flesta som god men det finns ojämlika
skillnader samtidigt som en ökning av psykisk
ohälsa kan ses. En stor utmaning är den demografiska utvecklingen: inom de närmaste åren
beräknas den arbetsföra befolkningen minska
medan åldersgrupperna 0-18 och 65+ beräknas
öka kraftigt. Dessa är områden som behöver
uppmärksammas och i många fall kan kulturen
ha en betydelse för en positiv utveckling på
det sociala området, för en ökad attraktion för
inflyttning och för en förstärkt arbetsmarknad
inom de kreativa näringarna.

1.4 Konst och kultur på Gotland
Ett levande kulturliv är en omistlig del av det
demokratiska samhället och ett kännetecken för
en dynamisk, aktiv och attraktiv region. Tillgång
till ett kulturutbud av hög kvalitet och möjligheter
till eget skapande bidrar till nya möten och ett
rikare liv, det bygger broar mellan människor
och stärker tilliten i samhället.
På Gotland finns ett mycket rikt utbud av konst
och kultur genom flera regionala institutioner,
professionella kulturskapare, privata aktörer och
ideella föreningar samt en engagerad publik.
Genom möten mellan samtida uttryck och det
gotländska kulturarvet har ön en särställning som
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bidrar till en attraktiv och livskraftig mylla för
innovation och tillväxt liksom för social samvaro
och personlig utveckling.
Kulturarvet är rikt och unikt över hela ön.
Världsarvet Hansestaden Visby är den starkaste
symbolen, men här finns även öns medeltida
kyrkor, ett av landets mest besökta och uppskattade länsmuseer, rikedom på fornlämningar
och ett påtagligt immateriellt kulturarv i form
av traditioner, språk och sägner. Det biologiska
kulturarvet med fiskelägen, odlingsmark och
ängen utgör också ett viktigt inslag tillsammans
med ett mera sentida kulturarv.

Tillgången till skapande och gestaltande kulturaktiviteter, till kultur i skolan och främjande
av läs- och språkutveckling är viktiga delar för
goda uppväxtvillkor. Kulturutbudet är mycket rikt
för barn, för vuxna och äldre, men delaktigheten
behöver breddas och för gruppen ungdomar
och unga vuxna behöver tillgången till kultur
och möjligheterna till eget skapande förbättras.
Gotland är en av tre regioner i landet där den
största tillväxten inom kulturella och kreativa
verksamheter har skett de senaste åren1. På ön

finns drygt 1000 aktiva företag inom de kreativa
näringarna. Med en stark kulturell infrastruktur
och ett stort antal kreativa kulturskapare har en
positiv utveckling inom dessa näringar stor betydelse för hållbar tillväxt och attraktiva livsmiljöer.
Kulturen är en stark reseanledning och våra
besökare är flitiga kulturkonsumenter. Det omfattande utbudet medför att konkurrensen om
publiken blir stor, men samtidigt finns ingen
grannkommun att enkelt resa till varför kulturkonsumtionen oftast stannar inom regionen.

1.5 Kulturell infrastruktur
Landskapet, länet och kommunen Gotland,
som den 1 januari 2011 blev Region Gotland2,
ansvarar för de områden som tidigare var både
primärkommunala och landstingskommunala
uppgifter. På grund av att regionen består av
endast en enda kommun där det regionalt och
det kommunalt finansierade riktar sig till en
och samma befolkning omfattar kulturplanen
hela regionens kulturliv. Finansieringen genom
kultursamverkansmodellen (KSM) omfattar dock
endast de regionala institutionerna. Kulturplanens
mål och ambitioner är därför tvingande för dessa,
medan de för de ideella och de fria professionella
aktörer som inte erhåller offentligt ekonomiskt
stöd i samma omfattning ska ses som vägledande.
Planens mål och skrivningar är också vägledande

1

kriterier för utgivandet av kulturstöd inom den
primärkommunala verksamheten.
Samverkan är, tillsammans med ett tydligt
politiskt ledarskap, nyckeln och den avgörande
framgångsfaktorn. Området är komplext och
kräver såväl ett starkt engagemang som initiativkraft och förändringsbenägenhet, både från
politiskt håll och från verksamheterna själva.
Här ligger ett stort ansvar på Region Gotland,
på de regionala institutionerna och på kulturkonsulenterna att inbjuda till samverkan mellan
kulturinstitutioner, skolor, ungdomsgårdar och
studieförbund m.fl. och att stimulera till samverkan och gemensamma arrangemang.

Enligt statistik från Tillväxtverket

2 Länet Gotland (med tillhörande länsstyrelse) finns dock kvar. I praktiken fick Gotlands kommun byta namn till Region Gotland vilket enbart var ett namnbyte. I Sverige
för övrigt innebär namnbytet till Region i regel ett formellt ansvarstagande för det regionala utvecklingsansvaret. Region Gotland, tidigare Gotlands kommun, har haft
detta ansvar sedan 1 juli 1997
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1.5.1 Regional kultur inom regionen
Till den regionala delen hör de institutioner och verksamheter som erhåller både statligt och regionalt stöd
och som ingår i kultursamverkansmodellen (KSM).
Här finns en kvalitetsmässig spets och en stor professionell kompetens. Institutionerna har i sitt uppdrag att

också vara en resurs för det fria kulturlivet. De regionala
kulturinstitutionerna är Gotlands museum, Gotlandsmusiken, Länsteatern på Gotland, Film på Gotland,
Gotlands länsbibliotek samt kulturkonsulenter som
bedriver konst- och kulturfrämjande verksamhet.

1.5.2 Primärkommunal kulturverksamhet inom regionen
Till den primärkommunalt understödda kulturen räknar
vi det fria kulturlivet i form av ideella och professionella
kulturorganisationer och de många fria professionella
kulturskaparna inom de kreativa näringarna. Dessa arbetar
enskilt, i företag, föreningar eller grupper och verkar
utanför institutionerna. Region Gotlands kulturenhet
ansvarar för primärkommunal kulturverksamhet och

för utvecklingsarbete och samverkan med andra politikområden. Folkbiblioteken representeras av ett integrerat
folk- och universitetsbibliotek, distrikts-bibliotek och
en bokbuss. Kulturskolan, Fenix ungkulturhus, Arkivcentrum Gotland och Fenomenalen Science Center är
också primärkommunala kulturverksamheter.

1.5.3 Statliga institutioner på Gotland
Riksantikvarieämbetet är lokaliserat till Visby och är
den statliga myndighet som ansvarar för frågor rörande
kulturarv och kulturmiljö. Länsstyrelsen på Gotland har

ett övergripande myndighetsansvar för samma område.
Riksarkivet är den statliga delen av Arkivcentrum Gotland. Uppsala Universitet omnämns nedan under 1.5.5.

1.5.4 Kulturorganisationer
Föreningslivet på ön är rikt och aktivt och det ideella
arbete som utförs är av omistligt värde. Studieförbunden har en omfattande verksamhet och inom den
ideella kultursektorn återfinns cirka 250 föreningar
och organisationer inom alla konst- och kulturområden,
verksamhetsinriktade såväl som arrangörsföreningar.
Inom kulturarvsområdet och i landsbygderna är föreningsverksamheten särskilt omfattande med bland

annat sjuttiotalet hembygdsföreningar och ett sextiotal
bygdegårdsföreningar/sockenföreningar som fungerar
som bygdens sociala mötesforum.
Härutöver finns fyra konstnärsresidens och ett stort
antal privata aktörer och företag som i olika organisationsformer bedriver professionell kulturverksamhet.

1.5.5 Konstnärliga och kulturella utbildningar
Estetiska utbildningar inom kulturområdet i Region
Gotlands regi består av estetiska ämnen och program i
grund- och gymnasieskolan, av Kulturskolans verksamhet inom ämnesområdena musik, dans, teater, bild och
film- och Tv-produktion samt av Gotlands folkhögskola
som anordnar utbildningar inom film, manus, foto,
musik, textil och skrivande. Studieförbunden bedriver

folkbildning och utbildningsverksamhet inom olika
kulturområden och arrangerar kulturprogram. Högre utbildningar erbjuds av Gotlands tonsättarskola
och Uppsala universitet Campus Gotland, som inom
kulturområdet arrangerar utbildningar i arkeologi,
antikvarisk byggnadsvård och speldesign.

Motsatt sida: ”Dit ska vi!” - Gotlandsmusikens och Folke dansteater på Länsteatern i dansföreställningen Hans och Greta. (foto: Anna Ericsson)
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2. Kulturpolitiska mål
2.1 Kulturplanens mål
2.1.1 Vilka är ”Vi”?
Kulturplanens mål anges med benämningen Vi vill.
De konkreta aktiviteter som avses genomföras under
kulturplaneperioden benämns Vi ska och återfinns i en
handlingsplan, som utgör en bilaga till kulturplanen.
När det finns ett vi brukar det finnas ett de. Men här är det
ett inkluderande vi som avses. Detta för att visa på att utvecklingen på Gotland är en angelägenhet för alla kulturlivets

aktörer och därmed kan också alla vara motiverade att bidra.
Samtidigt är det Region Gotland som äger kulturplanen
och Vi vill i de konkreta målformuleringarna i kulturplanen betyder sålunda att det är Region Gotlands som
vill, det är Region Gotlands mål. I handlingsplanens Vi
ska kan det dock vara någon annan part; här anges vem/
vilka vi är genom att det har angivits vem/vilka som ansvarar för och förväntas genomföra de olika aktiviteterna.

2.1.2 Målhierarki
Kulturplanens mål anges under kapitlen ”3. Fokusområden” och ”4. Verksamhetsområden”.
De övergripande mål som anges under de tre fokusområdena är tillämpliga på alla verksamhetsområden och
dessa mål upprepas inte under verksamhetsområdena
i kapitel 4.
Verksamhetsområdena i kapitel 4 överlappar dessutom
ofta varandra och samverkar. Scenkonstområdet omfattar
musik, teater och dans och har både gemensamma och

områdesunika utmaningar. Områdena bibliotek och
litteratur hänger naturligtvis samman och gemensamma
nämnare finns även för området bildkonst och området slöjd och form. Så även för områdena kulturmiljö
och arkitektur och för områdena kulturarv och arkiv.
Bildkonst- och spelkulturområdena omfattar i viss mån
även film och rörlig bild. Därför är vissa texter, mål och
aktiviteter delvis överlappande.
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2.2 Nationella kulturpolitiska mål
De mål och prioriteringar som görs i denna kulturplan har sin grund i de nationella kulturpolitiska
målen och i Region Gotlands styrdokument och kulturpolitiska prioriteringar.
De nationella kulturpolitiska målen anger att: ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och
obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.” För att uppnå målen
anges att den nationella kulturpolitiken ska:
• Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor.
• Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
• Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
• Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
• Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Statens kulturråd har angivit strategiska prioriteringar för bidragsfördelning inom kultursamverkansmodellen. Dess kriterier är fr.o.m. 2021 reviderade och formuleras enligt följande:
”Målsättningen med kulturrådets prioriteringar är att bidra till att regionala kulturverksamheter
ökar tillgängligheten till kultur och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse. Till grund
för de prioriteringar som görs inom verksamhetsbidraget ligger följande strategiska områden:
• utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka samverkansformer och
interregionala samarbeten.
• ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur.
• insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet.
En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger goda möjligheter
för kulturskapare och samverkar med professionella kulturaktörer utan offentlig huvudman, så kallade
fria aktörer.”

2.3 Regionala mål, program och kulturpolitiska
prioriteringar
2.3.1 Regional utvecklingsstrategi (RUS)
Kulturens betydelse för regional utveckling har beskrivits och konstaterats i årtionden. Kultur har
en betydelse långt utöver den rent konstnärliga verksamheten. Kultur tillför en viktig dimension
till andra samhällsområden och kan – i samverkan med andra politikområden – fungera som motor
för regional utveckling och tillväxt.
Den regionala utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 20403, är det övergripande styrdokumentet för
det regionala utvecklingsarbetet. Det tar sin grund i Agenda 2030 och är vägledande och anger
inriktning för alla utvecklings- och tillväxtinsatser i regionen med sikte på 2040. Den regionala
utvecklingsstrategin ska ses över varje mandatperiod.

3
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Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, är inte politiskt antagen när denna kulturplan skrivs. Därav kan detta avsnitt komma att behöva redigeras.

Utmaningar och prioriteringar i RUS
Kultur är ett av tio insatsområden i RUS och definierar fem utmaningar för kulturområdet:
• En ökad samverkan – kulturen har ett värde i sig
men har också stor betydelse för andra områden.
Kulturens drivkraft för en hållbar utveckling av
fysiska miljöer kan utvecklas ytterligare genom
ett ökat tvärsektoriellt samarbete. En samordnad
satsning på kultur och folkhälsa kan ge betydande
hälsovinster för såväl samhället som individen.
• Breddat deltagande – en utmaning är att nå flera
med det offentliga kulturutbudet. Kulturutbudet
är mycket rikt för barn, för vuxna och äldre. Men
för gruppen ungdomar och unga vuxna behöver

tillgången till kultur och möjligheterna till eget
skapande förbättras.
• Kulturarvet – en utmaning är att prioritera i den
stora tillgången av objekt och att värdera varje plats
unika karaktärsdrag vid utveckling och förändring.
• Ett rikt kulturliv – här finns en utmaning i bristen
på för kulturen anpassade lokaler.
• Kreativa näringar – en utmaning är att främja en
god näringslivsutveckling för de kulturella och kreativa näringarna.

Med utgångspunkt i dessa utmaningar anger den regionala utvecklingsstrategin fem insatser inom kulturområdet
som ska prioriteras (se 2.3.2).

2.3.2 Kulturpolitiska prioriteringar
I kapitel 3 redovisas tre fokusområden som är de strategiska och politiskt prioriterade områden. Inom dessa tre
fokusområden beaktas och redovisas dels de fem prioriteringar som formuleras i RUS, dels de särskilt prioriterade
områden som de politiska partierna har angivit i förarbetet med Kulturplan 2021-2024.

Fokusområden
• Social hållbarhet
• Kulturskapandets villkor
• Kulturen som näring
RUS – prioriteringar inom kulturområdet
•
•
•
•
•

Tillvaratagande av kulturens potential i ett generöst tvärsektoriellt samarbete
Främjande av skapande, språkutveckling och delaktighet för barn
Förstärkt tillgång till kultur och eget skapande för ungdomar och unga vuxna
Förbättrad tillgång till ändamålsenliga lokaler för kulturellt skapande
Främjande av kulturen som näring

Politiskt prioriterade områden
Inför starten av arbetet med att utarbeta denna kulturplan tillfrågades de politiska partierna om sina kulturpolitiska prioriteringar. Svaren om önskade prioriteringar kan kortfattat sammanfattas enligt följande:
•
•
•
•
•
•

Kultur och hälsa
Kulturens betydelse för demokrati och yttrandefrihet
Barn, ungdomar och unga vuxna
Kulturtillgången på landsbygderna
Socialt utsatta områden
Ökad självfinansieringsgrad i de regionala institutionerna

• Ökad synlighet
• Kreativa näringar och närmare samverkan
kultur – näringsliv
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2.4 Kulturpolitiska begrepp
2.4.1 Konsten, kulturen och konstnären
Begreppen konst och kultur används ofta i samma andetag och det kan ibland vara
svårt att veta vad som avses när varje person utifrån sin bakgrund och erfarenhet
har olika tolkning.
Konst och kultur. För att tydligare beskriva det stora
och allomfattande begreppet kultur använder vi numera
ofta begreppet konst och kultur. Konst avser de olika
konstformerna medan kultur är betydligt bredare. Det
inkluderar naturligtvis konsterna men även kulturarvet
och våra kulturmiljöer, och har dessutom en än vidare
betydelse som omfattar levnads- och beteendemönster
och de värderingar, traditioner och livsstilar som håller
samman en grupp, en befolkning eller ett samhälle i
social gemenskap. Idrott är också en kulturyttring, likaså
jordbrukets odlande. Men i vårt lands kulturpolitik, i
denna kulturplan och i Region Gotlands kulturbudget
avses och innefattas primärt konsterna och kulturarvet.

Konstpolitik. Konstpolitiken utgår från de villkor och
förutsättningar som råder inom konstarterna samt hur
dessa ska kunna ges bäst möjligheter att verka. Med
konst avses de traditionella gestaltande konstarterna
(musik, teater, dans, bild och form, film, litteratur) men
även gränsöverskridande och nya uttryck som nycirkus,
spelkultur m.fl.
Konstnärspolitik är en del av konstpolitiken och handlar
om konstnärernas arbetsvillkor. Med ’konstnär’ avses
personer inom samtliga konstområden, inte enbart bildkonstnärer utan också dansare, skådespelare, musiker,
regissörer, koreografer, filmare, formgivare, författare,
dramatiker, konsthantverkare etc. benämnes konstnärer.

Kulturpolitiken utgår från ett medborgarperspektiv
och sätter människan i centrum. Kulturpolitiken ska
underlätta för medborgarna att ta del av konst och
kultur och även uppmuntra till deltagande och eget
skapande. Kulturpolitiken omfattar såväl amatör- som
professionell verksamhet.

2.4.2 Egenvärde och instrumentella värden
Konsten och kulturen ska vara en dynamisk, utmanande, obunden och ifrågasättande kraft med basen i
yttrandefrihet och grundläggande demokratiska värden.
Region Gotlands konst- och kulturpolitik värnar detta
egenvärde, stöttar den konstnärliga utvecklingen och
verkar för alla människors tillgänglighet till kultur.

Kultur kan samtidigt ha instrumentella värden, d.v.s.
värden som gör någon form av nytta i andra samhällsfunktioner, vilket med tydlighet framgår av denna
kulturplan. Att värna egenvärdet är dock en självklar
förutsättning för att bibehålla dess instrumentella
värden, för att utveckla Gotlands attraktivitet och för
att skapa ett klimat där människor känner livskraft
och är kreativa.

2.4.3 Armlängds avstånd
Grundläggande för konst- och kulturpolitiken är principen om armlängds avstånd. Yttrandefriheten och det
konstnärliga uttryckets frihet är en förutsättning för det
demokratiska samhället och ska värnas också när det
trotsar, provocerar och kritiserar samhället och makten.
Den regionala politiken och tjänstepersoner inom Region
Gotland arbetar efter principen om armlängds avstånd.
Enligt principen ska konstnärliga val och kvalitativa
bedömningar inte göras av den politiska sfären eller
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av tjänstepersoner utan av sakkunniga ämnesexperter,
yrkesverksamma kulturskapare, konstnärliga ledare och
särskilda referensgrupper. Den politiska nivån beslutar
övergripande inriktning och medlens storlek, men
överlåter konstnärliga val och kvalitativa bedömningar
till konstnärligt ansvariga och sakkunniga. Principen
är viktig att upprätthålla även vid sponsring och andra
former av extern icke-offentlig finansiering.

2.4.4 Kvalitetsbegreppet
Offentligt finansierad kultur förväntas hålla en hög
kvalitet. Att mäta kvalitet inom kulturens område
låter sig dock inte alltid göras. Inom de konstnärliga
områdena måste den bedömas. Bedömningen, som inte
nödvändigtvis delas av alla, måste göras av personer
med stor erfarenhet och kompetens inom det aktuella
konstområdet. Kvaliteten har också olika innebörder
och måttstockar beroende på om vi avser professionell
kultur eller ideell verksamhet. Kvalitet kan ha olika
innebörd i olika sammanhang:
• Konstnärlig kvalitet. Med en förväntat hög kvalitet i konstinstitutionernas eller hos andra professionella konstnärers verk menas ofta en hög konstnärlig och yrkesskicklig kvalitet, både gällande
själva framförandet som verket i stort.
• En hög vetenskaplig och pedagogisk kvalitet
bör förväntas i de verksamheter som vill förmedla
kunskaper eller budskap som exempelvis ett professionellt museum eller ett pedagogiskt program
för barn.

• Innovativ kvalitet kan stå för en stor förmåga att
tänka nytt och att se nya lösningar på gamla problem,
men även att kunna förverkliga den innovativa idén.
• Medskapande. Inom kulturföreningar och hos
amatörer, är det dock inte alltid den konstnärliga
kvaliteten som är den mest väsentliga. Här kan andra kvalitetsaspekter vara minst lika viktiga: processen, lärandet och utvecklandet, det mänskliga
växandet, den sociala samvaron och tillfredsställelsen i att skapa någonting tillsammans med andra.
• För konsumenten. För konsumenten kan kvaliteten i en kulturupplevelse bestå i den konstnärliga
upplevelsen såväl som att bli sinnligt berörd. Kvaliteter i form av social samvaro, känslan av tillhörighet och personlig utveckling ska inte underskattas.
• Arrangörskapet. Kvalitet inom kulturens område
omfattar inte heller bara själva kulturupplevelsen.
Om t.ex. arrangörskapet, lokalen och marknadsföringen brister i kvalitet kan det negativt påverka
besökarens uppfattning om kvaliteten i det konstnärliga innehållet.

Valet av plats för en föreställning har stor betydelse för den upplevda kvalitén. En traditionell konsert- eller teaterlokal ger en annan publikupplevelse än t.ex. vid den vackert belägna utomhusscen Närsakar. Här från en uppsättning där av ”I väntan på Godot” med skådespelarna Evert
Jansson och Bengt-Åke Rundqvist. (foto: Region Gotland)
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3. Fokusområden
Denna kulturplan innehåller tre politiskt prioriterade fokusområden: Social
hållbarhet, Kulturskapandets villkor och Kulturen som näring. Fokusområdena har
ett antal perspektiv som innehåller mål och aktiviteter som ska uppnås. Under den
period som denna kulturplan omfattar (2021-2024) ska särskild uppmärksamhet
ägnas åt dessa tre prioriterade fokusområden, övergripande, inom Region Gotland
och inom de olika kulturverksamheterna.

3.1 Fokusområde 1: Social hållbarhet
Fokusområdet kan kopplas till de nationella kulturpolitiska målen främst genom att området syftar till att
främja allas möjlighet till kulturupplevelser och att social
hållbarhet är ett stort begrepp och en av tre hållbarhetsaspekter i Agenda 2030. Region Gotland har antagit
en definition för social hållbarhet4. I denna kulturplan
avser Social hållbarhet sådana områden och aktiviteter
där kultur kan utgöra en viktig faktor för gemenskap
och inkludering. Här bör särskilt framhållas den ideella
kultursektorns verksamhet, förutan vilken det nationella
målet att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i
kulturlivet skulle vara omöjligt att uppnå.

Genom att utveckla sina skapande och gestaltande
förmågor och sin kreativitet stärks människors möjligheter till bildning och social interaktion. Social
delaktighet främjar också mångfald, som bland annat
säkrar barns och ungas rätt till kultur. Föreningslivet
och olika nätverk är en stor tillgång. Här stärks den sociala sammanhållningen och tilliten mellan människor.
På Gotland finns ett stort antal ideella föreningar och
andra sammanslutningar med cirka 60 000 registrerade
medlemskap. I den digitala världen har i stort sett varje
socken sidor och grupper på sociala medier som för
människor närmare varandra.

Alla människor ska ges möjlighet att möta kultur. Inte
bara för att det har ett värde i sig, utan också för att kulturlivet utgör en arena för möten med andra människor
och mellan människor med olika bakgrund. Människors möten ökar förståelse och tolerans för olikheter
och genom mångfald sker utveckling. Att människor
är delaktiga i att forma Gotlands alla kulturuttryck är
väsentligt. Delaktighet föder kreativitet och stimulerar
till nytänkande och innovationsförmåga. Konst och
kultur är yttrandefrihet, reflektion, bildning och kreativitet som kan vara både ifrågasättande, provokativ,
njutningsfull och underhållande.

Den regionala utvecklingsstrategin anknyter till Agenda
2030 och kopplar samman kultur med hälsa och delaktighet. Den anger att grunden för ett socialt hållbart
Gotland är ett jämlikt och jämställt samhälle där
människor lever ett gott liv med god hälsa och känner
trygghet, delaktighet, tillit och förtroende för samhället
och varandra. Fokusområdet ”Social hållbarhet” anknyter
även till Region Gotlands styrkort, där ett rikt kulturliv
och vikten av ett tryggt, öppet, jämlikt och jämställt
samhälle med goda uppväxtvillkor för barn prioriteras.

Motsatt sida: ”Det finns ett växande vetenskapligt stöd för att kulturella aktiviteter och upplevelser som t ex körsång skulle kunna utnyttjas mer
i medicinsk verksamhet än vad som är fallet idag” 5 (foto: Anna Ericsson)

”För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med
god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i
samhällsutveckl-ingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa
de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.”
4

5

Ur ”Kulturens betydelse för patientens hälsa” - Vetenskaplig artikel i Socialmedicinsk tidskrift 2/2017 av professor Töres Theorell.
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3.1.1 Kultur och hälsa
\ Vi vill
öka kompetensen och utveckla nya
verksamheter inom området kultur och
hälsa i tvärsektoriella samarbeten.
Hjärnan såväl som kroppen behöver träning och en
bra motionsform är kulturaktiviteter av olika slag som
kan främja kreativitet, samarbete och nytänkande. Sambandet mellan kultur och hälsa är vidimerat på många
olika områden6. Inom andra regioner finns etablerade
former för att jobba med sambandet kultur – hälsa7.
Forskning har visat att kulturupplevelser och eget skapande kan förebygga ohälsa genom att ge människor
en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att
möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem.
Forskning har också påvisat att kultur kan förkorta

vårdtider, vara en resurs i rehabiliteringsarbete och att
musikutövande och -lyssning kan ge förbättrade studieresultat. Ett eget musicerande har samtidigt visat sig
sänka kroppens stresshormoner och att kulturaktiviteter
som körsång och dans har en positiv effekt på hälsan.
I nulägesanalysen för den regionala utvecklingsstrategin konstateras att den psykiska ohälsan ökar, även för
barn och tonåringar, att var femte gotlänning har ett
mycket lågt socialt deltagande och att ungefär hälften
av öns äldre upplever en ofrivillig ensamhet, särskilt i
landsbygderna. Social interaktivitet har stor betydelse
för den upplevda hälsan och här kan kulturaktiviteter,
som ofta bygger på samverkan mellan flera individer, föra
människor samman och bryta isolering och ensamhet.
En samordnad satsning på kultur och hälsa kan ge betydande hälsovinster för såväl samhället som individen.

3.1.2 Jämställdhet och jämlikhet, inkludering och breddat deltagande
\ Vi vill
att Region Gotland och de organisationer som
stöds med offentliga medel bejakar och arbetar för
inkludering, ökad jämlikhet och ökad jämställdhet
i sina verksamheter.
att lokaler där det offentligt understödda
kulturutbudet presenteras och där möjligheter till
eget skapande erbjuds ska vara fysiskt tillgängliga
för alla människor.
ge medborgarna en god tillgång till information
om kulturutbudet och möjligheterna till eget
kulturutövande.
öka deltagandet i de offentliga
kulturverksamheterna.

Konstens och kulturens främsta uppgift är att möta
en publik. Att bjuda in, inkludera, kommunicera med
och beröra sina lyssnare och betraktare. Det är i mötet
det sker.
Ett attraktivt Gotland är en plats där alla människor
oavsett könsidentitet har samma möjligheter och rättigheter, där olikheter bejakas som en resurs för regionens
utveckling och där alla invånares förmågor tas tillvara
utan att någon person eller grupp blir diskriminerad8.
Inom Region Gotland är jämställdhetsintegrering den
huvudsakliga strategin för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen där alla medborgare ska ha samma
makt och möjlighet att påverka samhället och sitt eget
liv. Bemötande och möjligheter att utvecklas ska vara
likvärdiga oberoende av könsidentitet.
De offentligt drivna eller understödda kulturverksamheterna ska vara öppna för alla, oavsett hemort,
familjeförhållanden och ekonomisk eller social ställning.

6 Rapport ”Forskning om kultur och hälsa” (Vetenskapsrådet 2012); Kommissionens för jämlik hälsa betänkande ”Nästa steg mot en mer jämlik hälsa” (SOU 2017:47); ”Nationell översyn av området kultur och hälsa” (Kulturrådet 2018)
7 Exempelvis Region Stockholm, som har ett särskilt Kompetenscentrum för kultur och hälsa, Region Uppsala m.fl. regioner som bedri-ver verksamhet inom Kultur i vården och Region Skåne
som har arbetat med Kultur på recept.
8

Avser diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.
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Den nationella kulturpolitiken poängterar att alla ska
ha möjlighet att delta i kulturlivet och att allas möjlighet
till kulturupplevelser ska främjas. Statens kulturråd
betonar samtidigt vikten av ett breddat deltagande i
det offentligt finansierade kulturutbudet, vilket är en
angelägenhet för alla verksamhetsområden. Här avses
att nå individer och grupper som i dagsläget av olika
anledningar inte nås av eller intresserar sig för kulturområdet. Här kan noteras att utbudet för barn, vuxna
och äldre är relativt väl tillgodosett medan utbudet för
ungdomar och unga vuxna är eftersatt (se 3.1.3 nedan).
Vidare ser vi att publikintresset är svagt på vissa orter
och för vissa konstformer, att män på många områden
dominerar den konstnärliga ledningen och på scenen
medan kvinnor ofta utgör en majoritet av publiken. Vi
kan även se en viss obalans mellan pojkar och flickor i
vissa verksamheter. Geografiska och ekonomiska hinder
samt föreställningar om att konst och kultur ibland
uppfattas som något svårtillgängligt behöver överbryg-

gas. Vi behöver därför undersöka vilka trösklarna och
hindren är för de innevånare som väljer att inte ta del
av det offentliga kulturutbudet.
Det råder brist på verksamhetslokaler i Visby. Landsbygderna däremot har gott om samlingslokaler, men
där har intresset att delta i kulturarrangemang ibland
visat sig begränsat och dess utrustning och kvalitet ofta
otillräcklig (se vidare i kap 3.1.4 och 3.2.1).
Med begreppet tillgänglighet avses geografisk såväl som
mental, socioekonomisk, informativ, kommunikativ,
digital och fysisk tillgänglighet. Regionen bedriver ett
systematiskt tillgänglighetsarbete för att personer med
funktionsnedsättning ska säkras rätten att ta del av
och vara aktiva i kulturlivet, såväl fysiskt som digitalt.
De regionala kulturinstitutionerna har handlingsplaner
för fysisk tillgänglighet och arbetar kontinuerligt med
att förbättra tillgängligheten för att bidra till att de
nationella målen för funktionshinderspolitiken uppnås9.

Rullstolsdans på Korsbygården i Lärbro (foto: Karl Melnder)

9

Nationella mål:
• ”att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i lev-nadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.”
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3.1.3 Barn, ungdomar och unga vuxna
\ Vi vill
att alla barn och unga har möjlighet att ta
del av kulturupplevelser som ger dem en
grund att stå på i sitt identitetsbyggande,
sin personlighetsutveckling och sina
möjligheter att uttrycka sig konstnärligt och
kreativt.
att alla barn och unga uppmuntras genom
kulturupplevelser och eget skapande
att utveckla en naturlig nyfikenhet inför
konstnärliga uttryck och inför kulturarvet.
stärka tillgängligheten till kultur, med
särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna.

Kulturen är en viktig ingrediens i arbetet med att
uppnå mångfald, integration och jämställdhet.
Ett aktivt arbete med barn och unga i dessa
frågor skapar ett normkritiskt och långsiktigt
socialt hållbart samhälle.
Barn och unga är en prioriterad målgrupp på både
nationell och regional nivå. Men behoven skiljer
sig markant åt inom denna breda åldersgrupp
varför vi kan dela in den i de fyra grupperna
små barn 0-6 år, barn 7-12 år, ungdomar 13-18
år och unga vuxna 19-25 år.
Utbudet, såväl för kulturkonsumtion som för
eget skapande, är rikt för åldersgruppen yngre
barn och för vuxna och äldre. Vuxna och äldre
nås i hög grad i de många ideella föreningarna,
inte minst på våra landsbygder, och av de regionala
institutionernas utbud.

Region Gotland har under föregående planperiod
infört en kulturgaranti som erbjuder alla barn
och ungdomar i grundskolan regelbundna möjligheter att aktivt delta i kulturaktiviteter samt
att få ta del av ett varierat utbud av professionella
kulturupplevelser. Likaså har ungdoms- och
studentrabatter införts vid de regionala kulturinstitutionerna där t.ex. Gotlands museum har
rabatterad entré för studenter och fri entré för
barn och unga upp till 18 år. Denna förmån har
dock begränsad räckvidd och når främst elever
vid skolor i Visby.
Dock når den offentligt finansierade kulturen
på Gotland äldre ungdomar och unga vuxna i
mycket ringa omfattning varför denna målgrupp
ofta är hänvisade till ett kommersiellt utbud.
Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i
kulturpolitiken och den rättigheten har förstärkts
i och med att FN:s barnkonvention blev svensk
lag från 2020. Ett brett spektrum av kulturella
och estetiska uttrycksmedel och upplevelser
bidrar positivt till ungas hälsa och utveckling
till självständiga och kritiskt tänkande vuxna.
Kulturens främjande plats i barns och ungas vardag, i skolan och på fritiden är därför avgörande.
Kulturutbudet för barn är omfattande10, och
Region Gotland fortsätter att satsa på Skapande skola. Skapande skola, som genomförs med
statliga medel11, ger barnen tillgång till kulturens
alla uttrycksformer och ökar deras möjligheter
till eget skapande. Samtidigt stärks samverkan
mellan skolan och det professionella kulturlivet.
Det är fortsatt viktigt att arbeta för att bredda
barns deltagande i kulturlivet i enlighet med
barnkonventionens intentioner.

10 Enligt årliga inventeringar av kulturutbudet för barn och unga genomförs årligen cirka 1.000 program och aktiviteter för denna målgrupp i Region Gotlands regi i
skolor och av kulturinstitutioner, föreningar och församlingar och andra aktörer.
11 Medel till Skapande skola utges av >statens Kulturråd och ansöks årligen av Barn- och utbildningsnämnden och anslaget kan variera mellan åren. För år 2020 har
Region Gotland beviljats 2,3 mkr. Insatserna avser barn i för- och grundskola.
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Region Gotland prioriterar att stödja kulturformer som
speglar barns och ungas kulturutövande och strävar
efter att unga och unga vuxna ska ha tillgång till olika
arenor för egna kreativa uttryck.
I dialogsamtalen har önskemål framförts om ett flexibelt,
tillgänglighetsanpassat centrum för unga, fria grupper
och ideella kulturaktörer där de, utan styrning från vuxna
pedagoger och fritidsledare, fritt kan skapa och uppleva

dans, teater, musik, konst och andra kulturyttringar.
Samverkan mellan kulturinstitutioner, skolor, bibliotek,
ungdomsgårdar och studieförbund kan utvecklas genom samverkansgrupper, återkommande gemensamma
arrangemang och mål. Detta kan i längden skapa mer
verksamhet både för kulturaktörer och för målgruppen.
En synergieffekt av detta blir att mängden av framtidens kulturbärare fylls på, både i form av utövare och
av konsumenter.

Länsteatern gör varje år turnéer över hela ön. Här är det barnföreställningen ”Skrotnissar” som gavs i 104 (!) föreställningar under
vintern 2019/20 på teatern, på förskolor och på varuhuset Coop i Visby. (foto: Stig Hammarstedt)
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3.1.4 Landsbygdernas mötesplatser
\ Vi vill
stimulera till en ökad aktivitet i offentligt
tillgängliga samlingslokaler i alla serviceområden.

Kultur i alla dess olika former och uttryck är viktigt för
att bygga ett starkt samhälle och nå en balans mellan
land och stad. Ett rikt kulturliv i bygden innebär att
invånarna upplever välmående och gemenskap.
I den regionala utvecklingsstrategin används begreppet
’landsbygder’ istället för ’landsbygd’ för att synliggöra
bredden och den stora variation som de olika landsbygderna har. I strategin ”Ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland” beskrivs hur det framtida
offentliga serviceutbudet ska utformas. För närservice
finns åtta serviceområden med de större orterna, med
mer än 750 invånare, som utgångspunkt.
Gotlands struktur med geografiskt utspridd bebyggelse
och befolkning gör att människor är beroende av bil
såväl som kollektivtrafik för att ta del av kulturutbudet
över hela ön. Det gotländska kulturutbudet är stort över
hela ön tack vare de regionala kulturinstitutionerna,
biblioteken, studieförbunden, fria utövare, församlingar
och lokala arrangörer som bedriver verksamhet i våra
92 socknar, på serviceorter och i Visby.

I avseende på social hållbarhet är även andra arrangemang
än de rent kulturella av stor betydelse; det väsentliga
är att människor kommer samman. Den begränsade
tillgången på kollektivtrafik begränsar många gånger
framförallt ungdomars tillgänglighet till den kultur
som erbjuds i tätorterna. Även skolbarns möjligheter att
åka till och från kulturarrangemang begränsas delvis
p.g.a. kostnaderna för att hyra en buss och delvis för att
rådande regelverk som inte medger subventionerade resor
till andra resmål än Visby. Tekniska nämnden fattade
2019 ett inriktningsbeslut att med början 2023 utöka
kollektivtrafikutbudet på Gotland.
Digitaliseringen i stort12 och inom kultursektorn har
möjliggjort att tillgängligheten till kultur har ökat
exempelvis genom att man i högre grad kan ta del av
föreställningar via nätet. Kulturskolan är en verksamhet som finns över hela ön. Ö-läget bidrar dock till
att möjligheten för alla att ta del av andra kommuners
kulturutbud är begränsad.

Folkhögskolan med verksamhet i Hemse och Fårösund är
viktiga och kraftfulla mötesplatser för kultur. Bygdegårdar,
hembygdsföreningar, kyrkor och församlingshem, lokala
museer och andra typer av samlingslokaler fungerar i
praktiken som lokala kulturhus med verksamhet i civilsamhällets regi och dit gästspel, turnéer, föreläsningar
och utställningar förläggs.

Motsatt sida: Groddagården i Fleringe socken var ursprungligen en gästgivargård och beboddes från 1781 till 1948 av spelmanssläkten
Olofsson, med berömda spelmän som Grodd-Olle och Grodd-Jaken. De spelade lira, och derasinstrumentet finns bevarat på Gotlands
länsmuseum. Gården är numera ett hembygdsmuseum. (foto: Stig Hammarstedt)

12 På Gotland har 87,6% av hushållen tillgång till bredbandsfiber, vilket är näst högst i landet, efter Stockholms län (källa: Post- och telestyrelsens statistik för 2019).
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3.1.5 Bildning, utbildning och demokrati
\ Vi vill
stärka kunskapen om kulturens roll i bildning och
lärande.
öka medborgarnas förmåga till källkritik.

Bildning och kultur hör samman, och estetik och skapande i skolan främjar allt lärande, varför samverkan
mellan kultur- och utbildningssektorn är grundläggande.
Kulturskolan, folkhögskolan och gymnasieskolornas
estetiska utbildningar är viktiga samarbetsparter liksom
biblioteken och studieförbunden, som har en stor och
viktig roll i bildningsarbetet över hela Gotland.

3.1.5.1 Utbildning
Regionens mål för en likvärdig och tillgänglig kulturverksamhet i förskola och skola bygger på barnkonventionen och finns i de olika skolformernas kurs- och
läroplaner. I dessa uttrycks bland annat alla barns rätt
till kulturupplevelser, reflektion och eget skapande
samt till fler språk och uttryck. Även det demokratiska
värdet av kulturaktiviteter, för individen och samhället,
framhålls. Estetik och skapande i skolan främjar hela
elevens lärande, utveckling och kreativitet. Den nyligen
införda barnkulturgarantin i grundskolan är därför ett
steg i rätt riktning. Tidiga insatser som främjar små barns
språkutveckling har visat sig ge goda skolresultat senare i
livet. Genom förvaltningsöverskridande samarbeten har
biblioteken, barnhälsovården och förskolan utvecklat
metoder för att inspirera föräldrar att läsa för sina barn.
För de elever som önskar en djupare eller bredare profilering än vad grundskolan kan erbjuda inom de estetiska
ämnenas ram, är Kulturskolan och gymnasieskolornas estetiska program mycket viktiga komplement.
Barn och unga får där en möjlighet att utifrån sina
egna intressen utveckla sina olika förmågor. I förlängningen leder det till professionellt utövande för en del,
och till meningsfulla livslånga fritidssysselsättningar
för många andra.
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3.1.5.2 Folkbildning
Folkbildningen spelar en betydelsefull roll för ett gott
samhälle och en förbättrad folkhälsa. Verksamheter
som tar tillvara var och ens möjligheter stärker demokratin och bidrar till att öka delaktigheten i samhället.
Folkhögskolans folkbildningsarbete är mycket omfattande liksom studieförbundens skrivarkurser, kurser i
musik och konsthantverk och i kulturhistoriska och
samhällsanknutna ämnen. Gotlands folkhögskolas
estetiska utbildningar utgör en mycket viktig plats för
alla de personer som på olika sätt vill utveckla sina
konstnärliga och kreativa ambitioner, särskilt som det
saknas högre utbildningar inom området i regionen.
Folkhögskolan har estetiska profilkurser och yrkes- och
högskoleförberedande utbildningar inom musik, bildkonst, hantverk och slöjd, film, teater, dans, foto och
skrivande. Studieförbunden, som betonar det livslånga
lärandet, står för en stor och betydande del av bildningen
på Gotland och är en stor kulturarrangör. Här är också
Gotlands museum, med sitt bildningsuppdrag och med
en omfattande pedagogisk verksamhet, en central aktör.
3.1.5.3 Bildning och demokrati
Bildning är en individs förmåga, kunskap och intresse
för sin omvärld, odlingen av en själslig förmåga och
förhållningssätt. Utbildningens mål är en bestämd och
begränsad kompetens, medan bildning syftar till hela
människan, individens inre förmåga, insikter, moraliska
och etiska uppfattning, orientering i tillvaron; kunskap
som blir en del av individens personlighet.
Att vara en bildad person handlar inte om akademiska poäng. Bildning kan handla om allmänbildning
men vikten av bildning handlar ytterst om att vara
en civiliserad och medveten medborgare. I dagens
digitala verklighet, där all världens information finns
tillgänglig genom en knapptryckning, blir förmågan till
källkritik alltmer viktigt när ”fake news” florerar och
åsikter betraktas som fakta. I skolplanen ingår numera
undervisning i medie- och informationskunnighet men
här kan ytterligare folkbildningsinsatser behöva göras.

Demokrati handlar inte enbart om allmänna val, partier, parlament och konstitution. Kultur och bildning,
den fria konsten och det fria ordet, fri tillgång till
information och bildade medborgare är grundläggande beståndsdelar i ett demokratiskt samhälle. Likaså
förmåga och tillåtelse att kunna skapa fritt och gestalta
komplexa och kontroversiella ämnen och företeelser. I
auktoritära samhällen betraktas kulturen som ett hot
och den konstnärliga friheten blir beskuren. Orsaken
är naturligtvis att det fria ordet och den fria åsiktsbildningen där måste begränsas. Att kritik mot makten inte
får förekomma. Och vetskapen om att konsten har en
förmåga att upplysa, engagera, ifrågasätta och uppröra.
Konsten och kulturen är därmed demokratibärare och
förmedlare av värderingar och kan vara en stark drivkraft
för den demokratiska utvecklingen; som en arena för
samtal och debatt, som ett forum för åsikter och nya
tankar, idéer och perspektiv, och; som en verklighet där

människor ges möjlighet till delaktighet, till att formulera drömmar, uttrycka känslor och skapa identiteter.
Genom konsten kan vi närma oss livets svåra frågor och
gestalta och bearbeta dem.
Här är våra bibliotek och våra studieförbund viktiga
aktörer genom att tillhandahålla en fri och kostnadsfri
mötesplats respektive genom sitt folkbildningsarbete
och de sociala möten som sker i studiecirkeln. Gotland
har också visat sig ha stora kvaliteter och öppna hjärtan
i mottagandet av flyktingar från andra kulturer. Våra
konstnärsresidens och deras många gästande internationella konstnärer tillför också kunskap och breddar
både utblick och insikt.

Prideparad i Visby i samband med Almedalsveckan 2019, med Region Gotland som medarrangör. (foto: Karl Melander)
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3.1.6 Kulturell mångfald och integration
\ Vi vill
utveckla kulturverksamheter som verktyg för
integration.
stimulera en kulturell och konstnärlig mångfald.

Integrationen har blivit en alltmer central samhällsfråga,
och med det har också kulturens roll i integrationsarbetet hamnat i fokus, inte minst genom det engagemang
det gotländska civilsamhället visat. Ett välkomnande
samhälle och ett levande kulturliv kan bidra till ökad
integration i samhället. De närmaste åren handlar det
också om hur de mångkulturella resurserna hos våra
invånare kan tas tillvara i kulturlivet i större utsträckning. Gotlands befolkningsprognos visar tydligt att
inflyttning är nödvändig för kompetensförsörjning och

för ett ökat befolkningsunderlag. Det är därför avgörande
att personer som flyttar hit känner sig välkomna och
att det finns såväl jobb och boende som meningsfulla
aktiviteter att ta del av och utöva. Här har kulturen en
betydelsefull roll att spela.
Men mångfald menas här även en kulturell och konstnärlig mångfald. Utbudet för såväl en publik som för
medskapande ska ha en stor bredd och variation över
alla konstområden i olika former av gestaltningar. Från
det breda folkliga till det unika och särpräglade, från
det traditionella till det nyskapande och gränsöverskridande och med en stor geografisk spridning över ön.
Bra publiksiffror vill alla ha, men även de uttryck som
attraherar ett fåtal människor måste få plats och ges
offentligt stöd.

3.1.7 Nationella minoritetskulturer
\ Vi vill
öka den egna kompetensen och synliggöra
nationella minoritetsspråk och minoritetskulturer
samt sprida kunskap om det offentligas ansvar och
minoriteternas särskilda rättigheter.

Människor ska ha rätt och möjligheter att uttrycka
sig samt att skapa och sprida sina verk på det språk
de själva vill. I Sverige finns fem erkända nationella
minoriteter – sverigefinnar, judar, tornedalingar, romer och samer – med fem erkända minoritetsspråk.
Att skapa möjligheter för de nationella minoriteterna
att synliggöra och utveckla sin kultur och sitt kulturarv
är angeläget. Offentligt finansierade insatser ska i första
hand bygga på initiativ från de nationella minoriteternas
företrädare eller utformas i samspel med dessa. Det
offentliga ansvaret innebär att synliggöra, öka kunskapen och förståelsen om de nationella minoriteterna
i majoritetssamhället.
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Ett begränsat antal gotlänningar ur dessa grupper och
en låg organiseringsgrad innebär att arbetet under
kulturplanperioden främst kommer att inriktas på
att hitta strukturer för dialog och samverkan. Detta i
syfte att öka minoriteternas möjligheter att behålla och
utveckla sina kulturer. Inom biblioteksverksamheten är
nationella minoriteter en prioriterad målgrupp.

3.2 Fokusområde 2: Kulturskapandets villkor
Fokusområdet kan kopplas till de nationella kulturpolitiska målen främst genom att det stödjer främjandet
av kvalitet och konstnärlig förnyelse. Men även genom
att regeringens konstnärspolitiska utredning 201813
påtalat vikten av att möjligheterna för professionella
kulturskapare att kunna försörja sig på sin konstnärliga
yrkesverksamhet behöver förbättras.
Fokusområdet tar avstamp i de infrastrukturfrågor
som behöver lösas för att skapa en stabil grund för att
konstnärlig utveckling ska kunna ske. Om kulturen
ska kunna vara en dynamisk, utmanande och obunden
kraft och om konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets
utveckling måste kulturen ha förutsättningar som underlättar utövande på alla nivåer.
Kulturskapandets villkor handlar här om:
• kulturskaparnas ekonomiska villkor, i form av
arvoden och ersättningar,
• tillgången till resurser i form av lokaler, infrastruktur, nätverk och utbildningar, och
• tillgången till arrangörer och till en publik.

Gotland har, efter Stockholm, den nästa högsta densiteten i landet av konstnärer och professionella kulturskapare14. Ett fåtal av dessa har en anställning
medan flertalet är frilansande bildkonstnärer, musiker,
författare m.fl. yrkeskategorier. Dessa har i dagsläget
små möjligheter att söka och erhålla regionalt stöd.
De regionala institutionerna har dock, enligt Kulturrådets anvisningar, ett ansvar att ”ge goda möjligheter
för kulturskapare och att samverka med professionella
kulturaktörer utan offentlig huvudman, så kallade fria
aktörer.” (se 2.2 ovan). Den obalans som finns mellan
det relativt omfattande regionala kulturstödet och det
lägre prioriterade primärkommunala stödet till det s.k
fria kulturlivet i form av ideella föreningar och fria professionella kulturskapare medför dock att verksamheter
ställs emot varandra.
När mötesplatser och estetiska/konstnärliga utbildningar
finns stimuleras samverkan och förutsättningarna för
att individer och organisationer mer aktivt ska kunna
arbeta med att internationalisera sina verksamheter.

En sektion ur Gotlandsmusikens orkester (foto: Anna Ericsson)
13 ”Konstnär – oavsett villkor?” (SOU 2018:23)
14 Enligt statistik från Statens konstnärsnämnd 2019. Med ’konstnär’ avses kulturskapare inom alla konstområden.
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3.2.1 Mötesplatser, arenor och ändamålsenliga lokaler
\ Vi vill
förbättra tillgången till ändamålsenliga och
professionellt utformade arenor för scen- och
bildkonst i Visby samt öka det kulturella utbudet i
bygdegårdar och andra samlingslokaler.

Tillgången till attraktiva offentliga mötesplatser och
ändamålsenligt anpassade lokaler för konst och kultur
behöver förbättras. Ändamålsenliga arenor och mötesplatser som kan disponeras till en rimlig kostnad
är ofta grunden i den infrastruktur som är nödvändig
för varje konst- och kulturområdes möjligheter att
växa och utvecklas. Vissa kulturyttringar kräver egna,
särskilt anpassade lokaler medan andra kan samverka
med andra verksamheter i ett samnyttjande av lokaler.
Värdet av attraktiva offentliga platser för mänskliga möten
kan inte överskattas. Sådana mötesplatser kan vara allt
från torget, parken, strandpromenaden, ungdomsgården
och biblioteket till bygdegårdar, bio- och teatersalonger,
konsertsalar, caféer, krogar och dansgolv. Kulturen
bör därför ha en stark ställning i och samverka inom
stadsplaneringen (se även under avsnittet Arkitektur).

Bristen på lokaler för scenkonsten är ett känt faktum
sedan många år och etableringen av en verksamhetsanpassad arena för scenkonst i Visby har varit en återkommande fråga. Möjligheterna att i samverkan med andra
aktörer etablera arenor för scen- och bildkonst i Visby
behöver undersökas, bl.a. i samband med förestående
utveckling av inre hamnen och på Östercentrum och i
det nyetablerade Gotlands Kulturrum. På samma sätt
som idrotten behöver lokaler med rätt slags golv och
korrekta mått, rätt utrustning och belysning, lokaler för
omklädning och plats för en betalande publik, behöver
scen- och bildkonsten tillgång till ändamålsenliga lokaler som ger publiken bra möjligheter att ta del av olika
konstnärliga uttryck och kulturaktörer en värdig arbetsmiljö. I grunden handlar det om respekt för konsten.
Med arenor menas främst lokaler för produktion,
repetition och presentation av scen- och bildkonst. I
begreppet ingår både fysiska lokaler men även andra
plattformar som nätverk och digitala mötesplatser.

3.2.2 Arvodesrekommendationer och försörjningsmöjligheter
\ Vi vill
förbättra möjligheterna för professionella
kulturskapare att kunna försörja sig på sin
konstnärliga verksamhet.

För att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmarknad med
försörjningsmöjligheter för människor som arbetar
i konstnärliga yrken är det av största vikt att ersättningsnivåer är rimliga och likvärdiga ur ett nationellt
perspektiv. Region Gotland verkar för att vedertagna
arvodesrekommendationer tillämpas och skrivs in i avtal
med arrangörer och inköpare av konstutställningar,
konserter, teaterföreställningar, fotografiska bilder och
film etc. Syftet med sådana arvodesrekommendationer
är att skapa bättre förutsättningar för professionella
kulturskapare att få skäligt betalt för utfört arbete.

Region Gotland och de arrangörer som erhåller stöd
genom kultursamverkansmodellen skall, enligt direktiv
i föregående periods kulturplan, tillämpa vedertagna
arvodesrekommendationer för beställda konstnärliga
tjänster och produkter15. Detsamma gäller copyright
och upphovsrätt till konstnärliga verk, där upphovsrättsliga ersättningar ska utgå. Digitaliserad spridning
av bilder, filmer och musik, som utvecklats under
coronapandemin, har försvårat upphovsrätten. Inom
de närmaste åren förväntas dock EU att fastställa ett
s.k. upphovsrättsdirektiv vars avsikt är att förbättra
kontrollen över upphovsrätten vid digital publicering
och spridning vilket kommer att innebära förbättrade
villkor för kulturskaparna.

15 För konstnärliga områden som musik, teater, dans, litteratur, bild och form, film och foto etc. gäller respektive branschorganisations arvodesrekommendationer. Där särskilt branschrekommendation saknas tillämpas KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) rekommendationer. För utställningsarrangörer gäller MU-avtalets arvodesrekommendationer MU-avtalet
är ett avtal som gäller för statliga institutioner men principerna är vägledande för alla utställningsarrangörer som får offentligt stöd..
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3.2.3 Arrangörs- och producentled
\ Vi vill
skapa förutsättningar för förbättrat arrangörsoch producentskap.

Kulturarrangörerna och -producenterna på Gotland
fyller en viktig funktion och har olika och kompletterande roller. Några få arrangörer har egna anställda
producenter, medan flertalet arbetar ideellt och skulle
behöva utökat ekonomiskt stöd och stärkt kompetens
kring arrangörs- och producentskap för att höja kvaliteten i publikarbete, ekonomi och marknadsföring.

Här finns behov av utbildningar och andra kompetenshöjande åtgärder. Förstärkningar kan vara att skapa en
närmare samverkan mellan kulturkonsulenterna och att
skapa ett producentkluster där producenter och konsulenter samarbetar och delar med sig av sina kunskaper
till varandra och till kulturarrangörerna.
Arrangörer av scenkonst på Gotland ser ett stort behov
av adekvata arenor då det i dagsläget, särskilt i Visby,
är svårt att arrangera produktioner av lite större format
då ekonomin sätter hinder och/eller de tekniska kraven
inte kan tillgodoses.

3.2.4 Ekonomisk hållbarhet
\ Vi vill
undersöka möjligheter till förändrade
prioriteringar inom befintlig verksamhetsbudget,
öka den externa finansieringen av
kulturverksamheter samt stimulera till ökade
utbyten och samarbeten mellan kulturskapare.

De regionala institutionerna är i behov av ökade anslag
och ansökningstrycket till Region Gotlands olika former
av kulturstöd till det fria kulturlivet ökar. Här behöver
vi se över hur befintliga budgetmedel används, fråga
oss om vi gör rätt saker och om medlen används på
det mest effektiva sättet för att nå kulturplanens mål.
Utbytet mellan kulturskapare inom ett konstområde
och över genregränser behöver öka både för att uppnå
samverkansvinster och för att stimulera till gränsöverskridanden produktioner.

Vi behöver också utökad kompetens att söka extern
finansiering i olika former och eftersträva nationella och
internationellt utbyten. Många aktörer ser en alltmer
projektfinansierad verklighet som både tidskrävande
och hämmande för det konstnärliga skapandet. Även
om relativt många kulturverksamheter är skickliga i
att söka och erhålla externa bidrag så medger ingen av
dessa finansieringskällor grundfinansiering för löpande
”grå” kostnader som lokalhyror, elräkningar, löner till
ordinarie personal, utan kan som regel beviljas endast
för relativt snävt tidsbegränsade perioder; två till tre
år är ofta en alltför kort tid för att se effekterna av
utvecklingsprojekt och försöksverksamheter av olika
slag. Utgivaren av stödet vill dessutom ofta styra stödet
till vissa ändamål vilket innebär en begränsning av den
konstnärliga friheten.
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3.3 Fokusområde 3: Kulturen som näring
3.3.1 Kulturella och kreativa näringar växer
\ Vi vill
främja företagande inom de kulturella och kreativa
näringarna och stödja nätverk och mötesplatser
som möjliggör möten mellan aktörer inom
kulturella och kreativa näringar och mellan dessa
och övrigt näringsliv.

De kulturella och kreativa näringarna (KKN) definieras
av Tillväxtverket16. I definitionen ingår branscherna
press, mode och reklam. I detta avsnitt avses dock de
konstnärliga näringsdelarna av KKN-begreppet som
kulturplanen omfattar, nämligen branschgrupperna
audiovisuellt, bild & form, arkitektur, litteratur och
litterärt konstnärligt skapande, scenkonst och kulturarv.
I den regionala utvecklingsstrategin anges att ”Gotland
ska vara en innovativ kunskapsregion med utvecklingskraft och hållbar tillväxt. Hållbar tillväxt skapas på ett
balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Företagarandan
är stark och näringslivet blomstrar. Här finns goda
möjligheter att testa och förverkliga nya idéer. Samverkan kring forskning och innovation stärker Gotlands
attraktionskraft, utvecklar välfärdstjänsterna och bidrar
till nya och kunskapsintensiva företag på ön.”
Gotland är ett av tre län med störst andelsmässig tillväxt
inom KKN de senaste åren17. På ön finns, enligt den
inventering som gjordes under föregående kulturplaneperiod, cirka 1 050 aktiva företag inom de kreativa
näringarna och de är verksamma över hela ön. Med den
starka kulturella infrastrukturen, ett fortsatt offentligt
kulturstöd, den stora mängden av professionella kulturskapare och Gotlands väl utbyggda bredbandsnät
bedöms dessa näringar få stor betydelse framgent för
regional utveckling och för tillgängliggörande av konst
och kultur på hela Gotland.

Att underlätta företagande och stimulera innovation
bidrar till att skapa den tillväxt på ön som är nödvändig.
Det möjliggör för professionella kulturskapare att ha
sin försörjning på ön. I förlängningen kan detta även
stimulera till ökade möjligheter att stärka varumärket
Gotland, vilket attraherar såväl besök som inflyttning.
Att arbetstillfällen blir fler och att skattekraftsutvecklingen är positiv gynnar i förlängningen den samhällsstödda kulturen och främjar därigenom kvalitet och
konstnärlig förnyelse. Då kulturella och kreativa näringar
ofta är arbetskraftsintensiva och i högre grad än andra
företag interagerar med globala marknader främjas även
arbetsmarknad och internationell samverkan.
Många har varnat för en alltför stark instrumentalisering18
av kulturen. Man menar att dess egenvärden riskeras och
att den konst som inte är kortsiktigt företagsekonomiskt
lönsam mister sitt berättigande. Att lyfta kulturdriven
tillväxt och kreativa näringar i kulturplanen är inget
ifrågasättande av kulturens egenvärde utan har endast
i syfte att stimulera till kreativt företagande för de
aktörer som aktivt och medvetet själva önskar bedriva
sin verksamhet i företagsform.
En viktig kugge i det innovativa maskineriet är inkubatorer19 som möjliggör fokus på före-tagande och
affärsutveckling, nätverksskapande och kunskapsuppbyggande för de kulturskapare som önskar vara
entreprenörer. På Gotland finns ett nära samarbete
mellan inkubatorverksamheterna Kulturarvsinkubatorn inom RAÄ, Science park Gotland och Uppsala
universitetet. En annan viktig kugge är förekomsten
av kluster och nätverk som stärker de kulturella och
kreativa näringarna och möjliggör möten mellan aktörer.
Ett sådant kluster har under 2020 etablerats i Gotlands
Kulturrum i Visby; en verksamhet som vill kombinera

16 Enligt Tillväxtverkets rapport 0258 ”Kreametern – metodrapport”: omfattar KKN-begreppet branschgrupperna arkitektur, audiovisu-ellt, bild & form, kulturarv, litteratur och litterärt och konstnärligt skapande och scenkonst samt press, mode, reklam
17 Enligt statistik från Tillväxtverket 2018
18 D.v.s. att kultur ”används” för att nå andra syften och effekter på andra samhällsområden.
19 Inkubatorverksamhet innebär en organisation med syfte att främja och underlätta nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet.
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att vara en gemensam arbetsplats för kulturföretagare,
en kulturell mötesplats och en arena för levande
kulturproduktion.
Inom både grundskola och gymnasium finns en aktiv
verksamhet för Ung Företagsamhet, vilket ger ungdomar
en kreativ stimulans och en insikt i entreprenörskap.
Genom den ideella utbildningsorganisationen Ung Företagsamhet finns även ett alumni-nätverk för ungdomar
och unga vuxna som tidigare har drivit ett UF-företag.

De kulturburna näringarna bör inte ses som en separat
sektor. Fokus bör istället riktas mot att utveckla en förståelse för hur dessa näringar och andra ekonomiska och
sociala sektorer är ömsesidigt beroende av varandra och
hur dessa kan berika varandra. Att tillhandahålla arenor
för inspiration och utbyte inom och mellan branscher är
viktigt i syfte att utveckla och stärka företagande inom
de kreativa näringarna.

Lukas Dahlén är en av flera möbeldesigners på ön (foto: Karl Melander)
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En av de yngre deltagarna vid Medeltidsveckan, Gotlands största arrangemang med 40.000 besökare varje år i vecka 32.
(foto. Joakim Rehn)
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3.3.2 Kultur som besöksanledning
\ Vi vill
stärka de icke-kommersiella besöksanledningarnas
ekonomiska situation.
stärka samverkan mellan de kulturella
besöksanledningarna och besöksnäringen
i stort.

Kulturen i dess olika skepnader – världsarvet Hansestaden Visby, Gotlands museum och de många övriga
museerna, Ingmar Bergman, de 92 medeltida kyrkorna,
Medeltidsveckan, den samtida konsten, filmen, musiken,
konsthantverket och populärkulturen – har tillsammans
med öns säregna kulturlandskap en väsentlig del av varumärket Gotland och är betydande besöksanledningar.
Många av dessa har dock en icke-kommersiell grund
och drivs delvis med regionalt stöd och utan vinstsyfte.
Turism betraktas inte per definition (se 3.3.1) som en
kreativ näringsgren men besöksnäringen och kreativa
näringar är i ett ömsesidigt beroende, då Gotlands
attraktionskraft till stor del bygger på kulturutbudet
och kulturarvet. Samtidigt utgör besökarna potentiella
kunder för de många KKN-företagen. Det finns en stor
potential i att stimulera innovation och att utveckla
samverkan och samarbeten som kan leda till nytänkande, ökad produktutveckling, paketering och ökad
ömsesidig förståelse.
Besöksnäringen är en stor och viktig näring på Gotland.
Årligen redovisas cirka en miljon gästnätter och 12%
av öns årsanställda har sin utkomst direkt eller indirekt
från turister, konferensgäster och andra besökare till ön.
Den kryssningskaj som invigdes 2018 har stor betydelse, särskilt för Visby. Här finns en stor utmaning i att

bibehålla den levande staden och att vårda kulturarvet
samtidigt som vi ser en kraftig ökning av besökare.
I den besöksnäringsstrategi som antogs 2019 är naturoch kulturupplevelser ett av tre temaområden. Här
konstateras att det på Gotland ”finns en mängd olika
aktiviteter inom kulturområdet som besökare är intresserade av och där det finns en utvecklingspotential. Bland
dessa tillgångar till kultur omnämns bl.a. världsarvet
Hansestaden Visby, bildkonsten, musiken, festivaler
och kyrkorna”. En utmaning är, enligt denna strategi,
”att kvalitetshöja, kommersialisera och att skapa tydligare intäktsgeneratorer inom dessa kulturområden”.
Många av de helt eller delvis ideellt drivna kulturella
besöksmålen drivs utan kommersiellt syfte och har
begränsade möjligheter att generera kostnadstäckande
egna intäkter. Dessa faktiska kulturella besöksanledningar20 kan tillgodoräkna sig en mycket blygsam del
av besöksnäringens inkomster:
92% av turismens inkomster går till resande, boende,
restaurangbesök och varukonsumtion medan mindre än
6% går till området kultur och rekreation21. Tillväxtverket
konstaterar att ”konsumtionen av kultur och rekreation
är den minsta sektorn” i inkomstfördelningen och att
”konsumtion av kultur och natur i förädlad form och
andra upplevelser som bidrar till den attraktionskraft som
lockar besökare till och inom Sverige och därmed också
driver konsumtion inom övriga områden.” Denna sektor
behöver således, för att kunna fortsätta att utgöra motor
för turism och för att bibehållas och kvalitetshöjas, ges
möjligheter till en förstärkt ekonomi genom att skapa
nya möjligheter att ta del av besöksnäringens ekonomi.

20 Exempelvis Romateatern, Bunge museum och Bläse kalkbruksmuseum, Körsbärsgården, Bergmancenter, Medeltidsveckan m.fl.
21 Enligt Tillväxtverkets rapport 0282 ”Fakta om svensk turism 2018”
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4. Verksamhetsområden
Kulturplanens syfte är att omfatta hela Gotlands kulturliv. Under verksamhetsområden redovisas därför all kulturverksamhet, professionell såväl som ideell och
regional, inom kultursamverkansmodellen såväl som lokalt utanför modellen. De
övergripande mål som anges under de tre fokusområdena i kapitel 3 är tillämpliga
på alla verksamhetsområden och dessa mål upprepas inte i detta kapitel.

4.1 Kulturarvs- och kulturmiljöområdet
4.1.1 Kulturarvet
4.1.1.1 Nuläge och områdesbeskrivning
Kulturarv är materiella och immateriella uttryck för
mänsklig verksamhet; det som människor genom
tiderna har skapat i form av materiella uttryck – byggnader, fornlämningar, föremål, miljöer, traditioner och
berättelser. Kulturarvet är inte statiskt utan förändras
och omformuleras under olika tidsperioder, det har inte
några bestämda tidsgränser och redan i vår livstid deltar
vi i skapandet av både vårt eget och morgondagens kulturarv. Kulturarvet är inte bara en del av det förflutna,
utan också någonting som kan användas för att förstå,
påverka och samspela med samtiden.
Det gotländska kulturarvet är rikt och unikt med världsarvet Hansestaden Visby22, öns medeltida kyrkor, rikedom
på fornlämningar och ett påtagligt immateriellt kulturarv
i form av traditioner, språk och sägner. Det biologiska
kulturarvet med fiskelägen, jordbruksmark och ängen
utgör också ett viktigt inslag tillsammans med det
militär- och industrihistoriska arvet och andra mera
sentida kulturarv. Det har samtidigt en stark positiv
inverkan på bilden av Gotland och är en resurs för öns
möjlighet att skapa livskvalitet och utvecklas hållbart.
På Gotland finns det många aktörer som arbetar med
det gotländska kulturarvet. Förutom Gotlands museum
och Länsstyrelsen som har kulturarvet som sin profession
finns hembygdsrörelsen och andra ideella föreningar

med kulturhistorisk inriktning. Här ska även nämnas
öns lantbrukare, som har en avgörande betydelse för att
upprätthålla det gotländska kulturlandskapet.
Regional institution och huvudaktör i kultursamverkansmodellen inom kulturarvs- och kulturmiljöområdet är
Gotlands museum. Gotlands museum driver flera museer
och besöksgårdar och har en mycket hög attraktionskraft
som det mest besökta länsmuseet i landet och ett av de
största besöksmålen på Gotland med närmare 350 000
besökare årligen. Gotlands museum är också huvudman för en kulturarvskonsulent. Gotlands museums
ägare, Föreningen Gotlands fornvänner, äger bolaget
Bungemuseet tillsammans med en lokal kulturhistorisk
förening. Bolaget har i uppdrag att driva och utveckla
verksamheten på detta friluftsmuseum, vilket främst
består av äldre kulturhistoriska byggnader och föremål.
Museets övergripande mål är att öka kunskapen om,
förståelsen för och brukandet av Gotlands kulturarv
och kulturmiljöer. Detta sker bland annat genom att
vårda och tillgängliggöra unika samlingar, producera
utställningar, skapa publik verksamhet, initiera och
delta i forskningsprojekt samt att ingå i olika styrelser
och arbetsgrupper i syfte att utveckla kulturarvsområdet
på Gotland.

Motsatt sida: I Gotlands museums Fornsal finns flera unika bildstenar (foto: Gotlands museum)

22 För Världsarvet Hansestaden Visby finns en 2020 antagen Världsarvsstratagi. De platser som upptagits på världsarvslistan har ett särskilt stort universellt värde (outstanding universal value) som
ska garanteras skydd och vård för all framtid. Hansestaden Visby är ett unikt exempel på en nordeuropeisk medeltida muromgärdad handelsstad med betydelse för Hansans bildande och med
en välbe-varad och särskilt komplett stadsbild och sammansättning av högkvalitativa historiska byggnadsverk. Tillsammans ger dessa delar uttryck för en betydande mänsklig bosättning som
fortfarande utgör en levande stad. Även naturen, i form av vallgravarna och in-nerstadens trädgårdar är en viktig del av kulturmiljön.
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Gotlands museum fungerar som inspiration för och
stöd till övriga museer och aktörer inom kulturarvssektorn och är en stark aktör inom kulturturism med
tydlig koppling till besöksnäringen. Inom det immateriella kulturarvet bör särskilt omnämnas gutamålet.
Gutamålet är en kultur-yttring som i dagsläget fortfarande används inom litteratur, teater och sång. Det är
viktigt att detta kulturarv förs vidare och att förankra
gutamålet främst hos barn och ungdomar.

Kulturarvskonsulenten har i uppdrag att främja det
gotländska kulturarvet, bland annat genom ett nära
samarbete med öns många hembygdsföreningar. Konsulenten är en länk till museets kompetenser, men kan
också erbjuda rådgivning, undersöka behov av och initiera seminarieverksamhet, utbildningar och projekt.

4.1.1.2 Utvecklingsområden – kulturarv
A. Regional utveckling och social hållbarhet

\ Vi vill
att det gotländska kulturarvet brukas för bildning,
reflektion, hälsa och kreativitet.

Kulturarvet ska inte endast bevaras och vårdas utan
också tillgängliggöras och utvecklas genom medborgarnas delaktighet. I museilagen slås fast att ett museum
utifrån sitt ämnesområde ska bidra till samhället och
dess utveckling genom att främja

kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Det
innebär en delvis ny arena med fokus på samtids- och
demokratifrågor som behöver fortsätta utvecklas både i
utställningsform och med programaktiviteter. Det gäller
också ett behov av tvärsektoriell samverkan med bland
andra skolan och hälso- och sjukvården för att bidra till
bildning samt förebygga och bidra till minskad ohälsa.

B. Breddat deltagande

\ Vi vill
att Gotlands museum eftersträvar att
kvalitetssäkra verksamheten gentemot befintliga
besökare liksom att nå och attrahera nya målgrupper.

Kulturarvsområdet står inför betydande utmaningar
men också stora möjligheter under den kommande
kulturplanerperioden. Det finns ett stort behov av
att möta satsningar kopplade till en nyligen antagen
besöksnäringsstrategi och att med högkvalitativ publik
verksamhet möta de tusentals besökarna från en starkt
expanderande kryssningsturism. Investeringar i nya
utställningar om medeltiden har gjorts de senaste åren

men utställningen om Gotlands förhistoria, särskilt
vikingatiden, är odaterad och behöver förnyas. En
ökad efterfrågan från besökare och kryssningsgäster
kräver att kompetensförsörjningen tillgodoses avseende
pedagoger och guider.
Även skolans behov av verksamhet och utbildningsinsatser för elever ställer krav på att säkerställa en fortsatt
utveckling av den publika verksamheten. Idag är den
programverksamhet som Gotlands museum erbjuder
skolorna på Gotland gratis.

C. Samverkan och tillgängliggörande

\ Vi vill
att det gotländska kulturarvet ska vara tillgängligt
för såväl regionens medborgare som för nationella
och internationella besökare.

Gotlands museums samlingar är unika och ett av museets viktigaste uppdrag är att tillgängliggöra samlingarna
för forskare och en bred allmänhet liksom för prioriterade
målgrupper som barn och unga. Det kräver dels ett fort-
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satt fokus på digitalisering avsamlingarna, dels förutsättningar att kunna möta lagstadgade krav på säkerhet,
klimat och tillgänglighet i både museets samlingar
och utställningar. En viktig del av kulturarvskonsulentens strategiska arbete är att samordna och stödja
öns dryga sjuttiotal hembygdsföreningar, ett sextiotal
mindre museer och andra ideella verksamheter inom
kulturarvsområdet.

4.1.2 Kulturmiljö
4.1.2.1 Nuläge och områdesbeskrivning
Kulturmiljön avser de miljöer som i varierande grad
präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö kan avgränsas till att omfatta en
enskild anläggning eller lämning, en plats men också
ett större landskapsavsnitt. Kulturmiljön omfattar inte
bara landskapets fysiska innehåll utan även immateriella
företeelser som upplevelsevärden och platsanknutna ortnamn eller sägner. Från och med 2014 finns nationella
mål för kultur-miljöarbetet23.
Kulturmiljön är en del av det kulturarv som vi har att
vårda, utveckla och förvalta för kommande generationer.
Den statliga kulturpolitiken lyfter fram vikten av att
främja ett levande kulturarv som bevaras, används och
utvecklas. Genom bevarandeledd utveckling där ett nära
samarbete mellan olika kompetenser och sakkunskaper
säkerställs kan kulturmiljöer utvecklas och samtidigt
behålla viktiga värden.
De gotländska kulturmiljöerna är unika, välbevarade och
tillgängliga. De karaktäriseras av fornlämningar såsom
rösen och skeppssättningar liksom av kyrkomiljöer med
92 medeltida kyrkor och stenhus, gårdar från 1700- och
1800-talen, industrimiljöer, fiskelägen och hävdade
ängen samt Visby – både världsarvet i innerstaden och
staden utanför murarna. De medeltida kyrkorna speglar
genom placering, utformning och inredning det moderna
Sveriges framväxt under närmare tusen år. Successivt
har de blivit centra för ett väl fungerande administrativt
system av socknar. Sedan 1666 har sockenkyrkorna
betraktats som ett omistligt kulturarv som genom lag
givits ett starkt lagskydd. Därav kommer också att
deras bebyggelsevärden och deras arkitektoniska- och
historiska värden står utan jämförelse.
Regionen ansvarar för planering, bygglov- och tillståndsprövning av mark- och vattenområden på Gotland.
Åtgärder som berör kulturhistoriskt värdefulla byggnader
och miljöer bedöms med stöd av en regionantikvarie
som bl.a. ansvarar för Gotlands kulturmiljöprogram.
Kulturmiljöprogram för Gotland fungerar som kunskapsbank vid prövningar gentemot plan- och bygglagen
samt miljöbalken.
Vid förändringar av markanvändning eller ändring av
det byggda kulturarvet finns tillämplig lagstiftning som

23
•
•
•
•

ger ett visst skydd av de materiella kulturvärdena. Att
skydda de immateriella värdena är däremot en utmaning,
då ett stort förändringstryck råder över hela Gotland.
Det handlar bland annat om att bibehålla de karaktäristiska öppna landskapen. Det finns också tendenser
som pekar mot en växande gentrifiering av både stad
och land där ett ökat deltidsboende riskerar att negativt
påverka både serviceutbudet och priset på fastigheter.
Regionen äger och förvaltar i dagsläget cirka 500 bebyggda fastigheter varav 8 är klassade som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen. Därtill kommer ett
antal naturmarker, skogar, parker samt Visby ringmur
med tillhörande vallgravar. Möjligheterna att påverka
innehållet i byggnadsbeståndet för att bibehålla en
levande innerstad med näringsverksamheter och året
runt-bebodda bostäder sammanhänger delvis med
ägandet. Det offentliga ägandet i Visby innerstad
har minskat. En kartläggning genomförd 2019 visar
att Region Gotland här endast är ägare till ett tiotal
fastigheter där.
Gotlands historia kännetecknas av mångsidiga internationella kontakter alltsedan urminnes tider. Med
rötterna i det medeltida handelssamarbetet i Östersjön
och en tidig roll i Hansaförbundet, upptogs världsarvet Hansestaden Visby på FN:s världsarvslista 1995.
Världsarvsstatus innebär en hög internationell status
men även ett stort ansvar för världsarvets be-varande,
kommunikation och hantering i linje med UNESCO:s
riktlinjer. En ny strategi och handlingsplan för världsarvet är antagen 2020 vari en viktig utgångspunkt är att
utveckling ska utgå från världsarvsvärdet och att staden
behålls levande, mångfunktionell och attraktiv för såväl
boende, besökare som näringsliv. Världsarvsstaden ska
bevaras utifrån ett övergripande hållbarhetsperspektiv
och har genom sitt unika värde särskilda förutsättningar
för innovation, kreativitet och attraktionskraft för hela
Gotlands tillväxt.
I detta sammanhang vill Region Gotland ta särskilt
ansvar för ett fortsatt offentligt ägande av de fastigheter
som Regionen äger och förvaltar, inklusive ringmuren,
vallgravarna och ett antal andra fastigheter.

Från 2014 gäller fyra nationella kulturmiljömål. Regering och riksdag har uttalat att de även ska vara vägledande för kulturmiljöarbe-tet på regional och kommunal nivå.
Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.
Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.
En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Kulturplan 2021-2024 – 4. Verksamhetsområden | 37

38 | Region Gotland

Gotlands museum bedriver kulturmiljöarbete med
anställda arkeologer och byggnadsantikvarier och inom
ramen för kultursamverkansmodellen med fokus på
kunskapsuppbyggnad och lärande. Det sker bl.a. i utställningar, forsknings- och kunskapsuppbyggnadsprojekt
samt i utgivning av böcker. Ett flerårigt forskningsprojekt kring digitalisering och tillgängliggörande av alla
gotländska bildstenar pågår liksom en karaktärisering

av alla gotländska kyrkor och kyrkogårdsmiljöer i samverkan med Visby stift. Utbildning och forskning inom
kulturmiljöområdet finns också vid Uppsala Universitet
Campus Gotland. Samverkan inom kulturmiljöområdet
sker bland annat i Världsarvsrådet och mellan Länsstyrelsen, Gotlands museum, Region Gotland, Visby stift
och Samfälligheten Gotlands kyrkor.

4.1.2.2 Utvecklingsområden
A. Regional utveckling och social hållbarhet

\ Vi vill
att kulturmiljöaspekter skall integreras i
det regionala utvecklingsarbetet och skapa
inkludering och delaktighet av medborgarna.

Kulturmiljöerna utgör en viktig del av Gotlands särprägel
och ger en stark identitet och stor attraktionskraft som
är en väsentlig del i Gotlands varumärke. Kulturmiljöer
kan på olika sätt bidra till ökad livskvalitet och hållbar
utveckling. Det är därför avgörande att kulturmiljöerna

integreras i ett tidigt skede i samhällsplaneringsprocesserna. Det bör ske genom en ökad inkludering och
delaktighet från medborgarna i syfte att ge möjlighet
att påverka livsmiljön och därmed sin livskvalitet. Utmaningarna är dels att med knappa resurser prioritera
i den stora tillgången av objekt, dels att värdera och
värna varje plats unika karaktärsdrag vid utveckling
och förändring och dels att implementera den år 2020
antagna Världsarvsstrategin.

B. Kunskapsunderlag och strategier

\ Vi vill
ta fram uppdaterade kunskapsunderlag och
strategier inom kulturmiljöområdet för att skapa
förutsättningar för framtida bedömningar och
prioriteringar.

Kunskapsunderlagen för kulturmiljöområdet behöver
uppdateras. Såväl regionens som länsstyrelsens kulturmiljöstrategier har varit tidsbegränsade. Länsstyrelsens
strategi gällde t.o.m. 2018 och Region Gotlands t.o.m.
2019. Dessa strategier behöver uppdateras, såväl inom
det arkeologiska som inom det byggnadsantikvariska
fältet. Sådana underlag är betydelsefulla för att kunna
göra prioriteringar för kunskapsuppbyggnads- och
utvecklingsprojekt liksom för prioriteringar inom
kulturmiljövårdens uppdragsområden. När det gäller
regionens roll i plan- och bygglovsfrågor kan en fördjupad
analys av det rådande bebyggelsetryckets påverkan på
öns kulturmiljöer och -objekt underlätta för beslut där

avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen
behöver göras.
I kulturmiljöprogram för Gotland finns kulturhistoriskt
värdefulla miljöer och objekt redovisade. I den strategiska
delen av kulturmiljöprogrammet (2015-2019) beskrivs
kulturmiljöer som en tillväxtfaktor med tre mål:
• kulturmiljöer ses som en resurs för regionen,
• ökad kunskap om kulturmiljöer och kulturvärden
genom delaktighet, samt
• kulturmiljöerna brukas utan att förbrukas
Programmet är en kunskapsbank som genom ett kontinuerligt samarbete med öns hembygdsföreningar under åren
har fyllts på med ny kunskap. Kulturmiljöprogrammet
ska arbetas in i en ny översiktsplan.

Motsatt sida: Ängesslåtter. (foto: Karl Melander)
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4.1.3 Arkivverksamhet
4.1.3.1 Nuläge och områdesbeskrivning
Arkiven är en omistlig del av kulturarvet och en grund för ett demokratiskt samhälle. Arkiven säkerställer samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning som garanterar innehåll, sammanhang och äkthet och är en vital och öppen arena för kultur, forskning och kunskapsutveckling.
På Gotland verkar idag två arkivinstitutioner:
• Landsarkivet i Visby grundades 1905 och är sedan 2010 en enhet inom Riksarkivet. Institutionen bevarar arkiv från statliga civila myndigheter och enskilda arkiv, från 1402 fram till idag.
• Regionarkivet Gotland grundades 1978 som Gotlands centrala kommunarkiv. Regionarkivet bevarar arkiv från kommunala och landstingskommunala verksamheter, från kommunbildningen 1863 fram till idag.
Landsarkivet och Regionarkivet samverkar i
gemensamma lokaler i Arkivcentrum Gotland.
Här bevaras 18 000 hyllmeter arkiv från ön i
form av papper, fotografi, rörlig bild och digital
information från samhällets samtliga sektorer,
det vill säga statlig, kommunal, landstingskommunal och enskild sektor. Det innebär att
besökarna kan ta del av käll-material på en och
samma plats, vilket är unikt i landet.

liv, företag, personer och gårdar, sammantaget
drygt 3 600 hyllmeter. Under 2019 överlämnades
120 arkiv från den enskilda sektorn. Det som
särskilt utmärker samlingarna är det omfattande
beståndet av fotografiskt material som idag är en
av landets största. I samlingarna finns omkring
10 miljoner bilder allt från daguerreotypier24 och
glasplåtar till digitala bildfiler och filmer.

Landsarkivet har sedan grundandet även uppdraget
att fungera som enskilt arkiv för Gotlands län
och har idag stora samlingar från öns förenings

4.1.3.2 Utmaningar

\ Vi vill
fortsätta att utveckla Arkivcentrum som
ett informations- och kunskapscentrum för
ett vidgat användande där besökarna ges
möjlighet att uppleva och kritiskt värdera
historiska och moderna källor för att i en
kreativ kunskapsprocess forska och skapa
sin bild av historien och samhället.

Ett vidgat användande är prioriterat och både Region- och Landsarkivet arbetar aktivt med att göra
arkiven tillgängliga och delar av samlingarna finns

24 Tidig fotoprocess från 1800-talets mitt uppfunnen av fransmannen LJM Daguerre.
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fritt tillgängliga på nätet. Arkiven har en omfattande publik verksamhet, bland annat en
programverksamhet med föredrag, kurser och
visningar riktade mot olika målgrupper. Båda
arkivinstitutionerna har ett väletablerat samarbete
med andra kulturinstitutioner, med föreningsliv
samt med utbildningsväsendet och är en viktig
resurs för bildning och i det livslånga lärandet.
Genom Arkivcentrum finns goda förutsättningar
för att på nära håll ta del av och arbeta med
källmaterial.

Arkivcentrum förfogar över ett rikt material av fotografier. Här ett foto från Södra Slottsgränd i Visby taget 1895. Här har man levandegjort
en svunnen stadsmiljö genom kolorering av ett svart-vitt originalfotografi som tillför en ny dimension av förståelsen av kulturarvet.
(foto N. J. A. Lagergren 1895, kolorering J Backman-Jääskeläinen 2020. Något beskuren.)
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4.2 Scenkonst – musik, teater och dans
4.2.1 Gemensamt scenkonst
Scenkonstområdet beskrivs övergripande med områdesgemensamma
utvecklingsområden och mål. Därefter följer nulägesbeskrivningar och specifika
utmaningar och mål för de tre konstformerna musik, teater och dans var för sig.
4.2.1.1 Nuläge och områdesbeskrivning – Scenkonstområdet
Gotland är en region med ett rikt och levande utbud av scenkonst med, i riksjämförelser med andra länsinstitutioner, höga besökarantal25. Området omfattar teater, dans och musik och bedrivs både i regional regi inom kultursamverkansmodellen och utanför av ett stort antal fria aktörer. De regionala institutionerna är Gotlands musikstiftelse (Gotlandsmusiken) och Länsteatern på Gotland, som vid sidan av teater även har ett länsdansuppdrag.
4.2.1.2. Områdesgemensamma utmaningar - scenkonst
Utmaningar och mål beskrivna under detta avsnitt avser samtliga tre områden musik, teater och dans. Specifika
utmaningar och mål utöver de här beskrivna återfinns under 4.2.2. Musik, 4.2.3 Teater och 4.2.4 Dans.
A. Breddat deltagande

\ Vi vill
bredda det publika deltagandet och utöka
medverkan av fria professionella aktörer i de
regionala institutionernas verksamheter.

De regionala scenkonstinstitutionerna upplever en utmaning i att nå nya målgrupper. Trots ett stort utbud

och geografisk täckning når den offentligt finansierade
scenkonsten inte alla. I princip kan sägas att institutionen
når barn och äldre på ett tillfredsställande sätt, medan
målgrupper som medborgare med annan kulturell bakgrund och människor i områden med sociala utmaningar
samt unga vuxna nås i mera begränsad omfattning.

B. Barn och unga

\ Vi vill
utöka och bredda kulturutbudet för barn,
ungdomar och unga vuxna.

Barn och unga utgör fortsatt en prioriterad målgrupp,
där den kulturgaranti som infördes 2020 blir ett verk-

tyg för att nå alla barn genom skolor och förskolor.
Gotlands många konstnärliga talanger är beroende
av bra utbildningsvägar, från nybörjare till hög nivå.
Attraktiva utbildningar kan vara en motor till nyskapande och samtidigt motivera unga gotlänningar att
stanna kvar på ön.

Marie Nilsson skrev och medverkande i Länsteaterns ”Mina drömmars land - en föreställning om mi och di” (foto: Stig Hammarstedt)

25 Enligt Kulturrådets statistik för regionala kulturinstitutioner i Kulturdatabasen
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C. Lokaler och scener

\ Vi vill
identifiera och erbjuda befintliga lokaler som kan
användas för musik-, teater- och dansverksamhet.

På öns mindre tätorter och i landsbygderna finns
gott om möjliga scener – om än inte verksamhetsanpassade – medan det råder en välkänt stor
brist på verksamhetsanpassade och kostnadsrimliga scener för publikmöten och lokaler för
repetition och egen praktik i Visby. Det under

2020 nyöppnade Gotlands kulturrum i Visby
innerstad kan bli ett välkommet tillskott, såväl
för mindre kulturarrangemang som för ökade
möjligheter för kulturaktörer att komma i kontakt
med varandra. Se även avsnitt 3.2.1.

D. Samverkan och arrangörskap

\ Vi vill
stärka kontaktytorna och förbättra
samordning och kompetensutnyttjande
kulturarrangörer emellan.

Samverkan och kontaktytor mellan ideella arrangörer, fria professionella och andra aktörer på
scenkonstområdet är viktiga för infrastrukturen
i hela regionen, men behöver förbättras. Det
behövs en bättre samordning i utbudsplaneringen för att undvika kalenderkrockar och
ett bättre användande av befintlig kompetens
avseende arrangörs- och producentskap. Inom
de regionala institutionerna finns en avsevärd
kompetens inom områden, som i högre grad och
vid behov skulle kunna fungera rådgivande för

övriga aktörer. Värdefull kompetens återfinns
också i riksteaterföreningarna, kulturföreningen
Roxy och andra större arrangörsföreningar, i
Kulturskolan och i studieförbunden. Här finns
också ett behov av utökade resurser för att kunna
bibehålla kontinuitet i de olika verksamheterna.
Med begränsade möjligheter för lokala fria
professionella kulturskapare att försörja sig på
sitt konstnärskap är det av stor vikt att de större
arrangörerna av scenkonst har god kännedom
om och samverkar med dessa.

E. Scenkonst för utveckling och social hållbarhet

\ Vi vill
att de regionala scenkonstinstitutionerna
medverkar i arbetet med nya satsningar för
en jämlik och jämställd hälsa.

Det lokala kulturlivet har en stor betydelse för
den regionala utvecklingen men synligheten och
de ekonomiska förutsättningarna kan förbättras.
Musik, teater och dans är konstformer med ett
specifikt egenvärde av stor betydelse för människor.
Redan befintliga verksamheter liksom riktade
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aktiviteter kan berika såväl vårdtagare som yrkesarbetande inom bl.a. vården och inom näringslivet.
Konserter, föreställningar och eget deltagande
kan ge vårdtagare möjlighet att uppleva och att
uttrycka sig och i samspel med andra uppleva
samhörighet.

4.2.2 Musik
4.2.2.1 Nuläge och områdesbeskrivning – Musik
Det gotländska musiklivet är rikt och utbudet
är omfattande, både att ta del av som publik
och för eget utövande. Konsertutbudet präglas
av Gotlands två säsonger, sommarperioden och
resterande tid, ungefär september till maj där
utbudet på många sätt är olika.
Under perioden september till maj domineras
utbudet av Gotlandsmusikens över 300 konserter
och utbudet förstärks ytterligare av kyrkorna,
studieförbunden, folkhögskolan, kommersiella
aktörer och ideella arrangörer som kulturföreningen Roxy m.fl. kulturföreningar som regelbundet
arrangerar konserter med ett relativt brett utbud
inom flera genrer över hela ön, både i form av
gästspel och med gotländska musiker. Körlivet
på ön är stort och många av öns över 50 körer
har flera konserter varje termin. Tonsättarskolan och Tonsättarcentrum är en injektion av ny
samtida musik, likaså flera årligen återkommande
arrangemang och kulturskolan inspirerar barn
och unga att ta sina första steg in i musiken.
Sommartid ser musiklivet annorlunda ut och nya
aktörer dyker upp. Medan mycket av den lokalt
arrangerade konsertverksamheten ligger nere nås
Gotland under sommaren av bokningsbolagens
större turnéer. Kyrkornas konsertverksamhet är
under sommarperioden omfattande och konsertutbudet har en större spridning över hela ön
och på andra platser än under andra månader.
Många restauranger på ön fylls av lokal musik
och erbjuder öns frilansmusiker regelbundna
speltillfällen året om.

Områdets aktörer kan beskrivas som ett ekosystem
inom fyra kategorier:
• professionella utövare som Gotlandsmusiken, en rad frilansmusiker, flera privata musikstudior och ett internationellt
tonsättarresidens,
• ideell verksamhet med öns körer och
musikgrupper,
• musikarrangörer i form av arrangörsföreningar, studieförbund, restauranger och
privata produktionsbolag,
• barn-unga-utbildning med bl.a. Kulturskolan, folkhögskolan och en högskoleförberedande tonsättarutbildning.
Gotland är ett viktigt besöksmål samtidigt som
inflyttning av kompetens är av vital betydelse
för framtiden. Samtidskulturen och i detta fall
en aktiv professionell musikscen utgör en inte
oväsentlig del av såväl besöksanledning som
inflyttningsbeslut.
Den regionala musikinstitutionen Gotlandsmusiken bedriver musikverksamhet som, enligt
stiftelsens stadgar, ”skall vara en för Gotlands
musikliv stödjande, initierande och kompletterande institution”. Konsertverksamheten utförs av
tre mindre ensembler i form av en jazzgrupp, en
blåsarkvintett och en brass-sextett. De kombineras
återkommande med frilansmusiker vid offentliga
konserter till att utgöra Gotlandsmusikens Orkester och Gotland Big Band. Gotlandsmusiken
når ut över hela ön och basverksamheten utgörs
av kostnadsfria aktiviteter i skolor, i vården och
för daglediga på öns bibliotek samt av det årligen
presenterade konsertprogrammet.
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4.2.2.2 Områdesspecifika utvecklingsområden – Musik
Se även utvecklingsområden och mål under avsnittet 4.2.2 Scenkonst.
A. Talangutveckling

\ Vi vill
utveckla och tillvarata öns musiktalanger.
nå nya och yngre målgrupper.

Hur kan Gotland bättre ta hand om sina många musiktalanger? Talangerna är beroende av bra utbildningsvägar,
från nybörjare till högre nivå, där kulturskola, gymnasiets estetiska program, folkhögskola, kulturföreningar och
den för Sverige unika Gotlands Tonsättarskola bidrar. Musik behöver lyssnare - hur kan vi säkerställa att musiken
har en publik även i framtiden? Gotlandsmusiken har funnits med i initierandet av ett nätverk för ung musik
och arbetar idag mot ungdoms-målgrupperna genom ungmusiktävlingen Imagine, genom medverkan i andra
orkestrar och i socialt utsatta områden.

Sångglädje från två av deltagarna vid 2020 års uttagning till ungdomsmusiktävlingen Imagine, Mira Fehling och Maximilian Ferdinand.
(foto: Anna Ericsson)
Motsatt sida: Basisten Josef Karnebäck på Visby Jazzklubb (foto: Roland Hejdström)
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4.2.3 Teater
4.2.3.1 Nuläge och områdesbeskrivning – Teater
Teaterverksamheten på ön är omfattande. Här finner
vi ett antal fria teatergrupper på både professionell
och amatörnivå, ett antal frilansande professionella
skådespelare, flera arrangörsföreningar och flera
revysällskap. De professionellt verksamma behöver
turnera utanför Gotland för att klara sin försörjning.
Arrangörsledet har en stor betydelse för hur teatern
på Gotland når ut till landsbygderna och här är
riksteaterföreningar, bygdegårdar m.fl. arrangörsföreningar en viktig resurs.

på Länsteaterns scen i Visby. Totalt ges cirka 180
föreställningar per år, varav drygt hälften riktar sig till
gruppen barn och unga. Under våren har Länsteatern
en större egenproducerad produktion, ofta med sin
återkommande stilriktning; musikteater, och under
hösten presenteras gästspel på hemmascenen medan
teatern turnerar i landsbygderna, i bygdegårdar och
i andra lokaler såsom kyrkor och köpcentra. Inriktningen är bred teater på en professionell nivå med
förankring hos hela länets befolkning.

Länsteatern på Gotland är den organisation inom
kultursamverkansmodellen som har ansvar för professionell teater. Länsteatern producerar professionell
teater för barn, unga och vuxna. För att ge invånarna
en större bredd i repertoaren kompletteras de egenproducerade föreställningarna med nationella gästspel

Länsteatern är huvudman för en scenkonstkonsulent
med främjandeområdena teater, dans och musik.
Scenkonstkonsulenten är en resurs för hela regionen
och dess teaterverksamhet. Scenkonstkonsulenten identifierar och driver frågor kring hur man kan utveckla
teaterns roll i regionen och har ett främjande uppdrag.
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4.2.3.2 Områdesspecifika utvecklingsområden – Teater
Se även utvecklingsområden och mål under avsnittet 4.2.2 Scenkonst.
Breddat deltagande

\ Vi vill
bredda deltagandet och stimulera till konstnärlig förnyelse och kvalitativ
utveckling inom teaterområdet.

All regional kulturverksamhet ska ha en god geografisk spridning i länet och god
tillgänglighet. Gemensamt för teaterområdet är behovet av att nå en bredare publik.
Gotland erbjuder i dagsläget ett relativt stort och varierat utbud av teater.
Viktiga faktorer för att bredda deltagandet är att se över dels bredden av representation och mångfald på scenen, dels den fysiska och mentala tillgängligheten till olika
arrangemang.
Ett brett teaterutbud med hög kvalitet där barn och unga både får ta del av teater och
själva vara aktivt skapande är grundläggande och en förutsättning för att bibehålla en
återväxt inom teaterområdet. En utmaning i hela det gotländska kulturlivet är att vi
ser ett glapp i utbudet för unga vuxna, både på scenen, i salongen och när det gäller
utbildningsvägar och arbetstillfällen. Konstnärligt begåvade unga vuxna lämnar ofta
Gotland för att söka sig till scener och utbildningsvägar på andra orter. Här finns en
stor risk för ett kompetenstapp och för en minskad dynamik i det lokala kulturlivet.
Här är Länsteaterns scen betydelsefull. Flera unga gotländska scenaktörer har gjort
sin debut här och även kommit tillbaka senare i sin karriär.
Utbudet av teaterföreställningar i olika former behöver breddas och för att nå en ny
publik behöver vi även se över hur vi kan arbeta för att de teaterföreställningar som
visas når ut till fler. Jämlikhet ska beaktas i beslut och likvärdiga möjligheter till
inflytande och delaktighet ska säkerställas.

Motsatt sida: Manusförfattaren Eva Sjöstrand och regissören Kickan Holmberg i föreställningen
”Samma ull” på Länsteatern 2019 (foto: Roland Hejdström)
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4.2.4 Dans
4.2.4.1 Nuläge och områdesbeskrivning – Dans
Dansområdet är ett konstområde med svag infrastruktur
i avsaknad av en egen institution och med få utbildningar
och få professionellt verksamma dansare. Kursverksamhet
för dans finns inom kulturskola, privat dansskola samt
inom studieförbunden. En bärande del för att erbjuda
den gotländska publiken professionell dans är även de
ideella arrangörsleden. Kulturenheten och kulturskolan
i Region Gotland har även en viktig del i att stärka
dansområdet, med satsningar som Skapande skola och
bokningar och inköp av skolföreställningar inom området
dans. Civilsamhället är också en förutsättning för ett
levande dansliv. Både föreningsliv, nätverk och eldsjälar
är viktiga bärare av dansen i länet. Amatörkultur och
det ideella arrangörskapet bidrar med ökade möjligheter
till dansupplevelser och eget skapande. Till området

kan också räknas det närbesläktade området (ny)cirkus
och andra gränsöverskridande sceniska rörelse-uttryck.
Länsteatern har sedan 2013 ett länsdansuppdrag som
omfattar professionella dansgästspel samt egenproducerade dansföreställningar. Uppdraget stödjer även
olika regionala satsningar inom dans med ekonomiska,
tekniska och praktiska resurser.
För dansfrämjande verksamhet finns i nuläget en
danskonsulent samt en scenkonstkonsulent. En viktig del
i arbetet är att skapa kanaler mellan den breda basen av
amatörverksamhet, dans i skolan, dans inom föreningslivet och det professionella danslivet med institutioner,
ensembler och fria utövande koreografer och dansare.

4.2.4.2 Områdesspecifika utvecklingsområden – dans
Se även utvecklingsområden och mål under avsnittet 4.2.2 Scenkonst.
A. Barn och unga

\ Vi vill
att barn och unga ska ha goda möjligheter att
uppleva dans och att dansa själva.

Barn och unga behöver möta dans på olika sätt redan
i skolan. Även om det idag erbjuds ett relativt stort ut-

bud av kultur till skolorna är endast en liten del av det
dans. Danskonsulenten i samarbete med regionen har
på senare år anordnat sommarjobb för unga dansare;
en viktig satsning för att skapa sammanhang och jobb
för unga dansintresserade.

B. Samverkan

\ Vi vill
stärka infrastrukturen för dansområdet.

För ett fruktbart utvecklingsarbete inom dansområdet behövs prioritering, en stärkt infrastruktur och
samarbeten. Därför är det av största vikt att hitta fler
samarbetsformer för att stärka dansens roll på Gotland
och det är angeläget att vi fortsätter att skapa tillfällen
för publiken att möta dans. Därför behövs arrangörsutveckling för dansarrangörer, anpassade lokaler samt
stärkta strukturer för en tydlig informationssam-

ordning. Det är fortsatt viktigt att Länsteatern samverkar
med fria dansaktörer för att stötta den lokala dansen
och att hitta synergieffekter mellan de verksamheter
som finns idag och nya vägar till att samnyttja befintliga
resurser. Vi behöver undersöka möjligheter att tillföra nya
resurser samt fortsätta att vidareutveckla det nationella
dansresidenset för att öka den konstnärliga närvaron
och stimulera till ökat utbyte nationellt.

Motsatt sida: Sommaren 2020 anordnade kulturkonsulenterna inom dans- och musikområdet sommarjobb för ungdomar.
(foto: Anna Ericsson)
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4.3 Bildkonst
4.3.1 Nuläge och områdesbeskrivning
Bildkonstområdet är en resurs för Gotland, både för
boende och för besökare. Ön hyser ett stort antal aktörer på bildkonstområdet: här verkar många enskilda
bildkonstnärer och konsthantverkare, här finns Gotlands konstmuseum och en privat driven konsthall,
ett internationellt konstnärsresidens samt privata och
konstnärsdrivna muséer, gallerier och ateljéföreningar.
Under vinterhalvåret är konstscenen koncentrerad
framför allt till Visby, men under sommarmånaderna
växer utbudet för konstpubliken och antalet utställningar
mångdubblas med en bra spridning över ön. På Gotland verkar ett stort antal aktiva bildkonstnärer, men
endast ett fåtal har sin huvudsakliga utkomst från sitt
konstnärskap. Dessutom finns ett mycket stort antal
konsthantverkare och designföretag i olika yrken i
gränslandet mellan konst-konsthantverk-form-design
(se avsnitt 4.4 Slöjd, form och design).
Byggnaden Gotlands konstmuseum håller från hösten
2019 stängt tills vidare p.g.a. brister i inomhusklimatet.
Utställningsverksamhet sker istället i Fornsalens lokaler
och i andra lokaler på ön. Samtidigt som situationen
för Gotlands konstscen är bekymmersam finns även
positiva signaler. Flera pop-upp händelser, tillfälliga
utställningsarenor, har den senaste tiden stimulerat
konstscenen. Ett mer mobilt arbetssätt utvecklas och
flera samverkansprojekt mellan institutioner och det
fria konstlivet pågår.

Gotland var den första kommunen i Sverige att 1957
anta den så kallade 1 %-regeln för offentlig gestaltning.
Tack vare detta beslut når den offentliga konsten dagligen stora delar av Gotlands befolkning, framför allt
i offentliga lokaler och på allmänna platser.
I Region Gotlands konstsamling finns cirka 5 500 verk,
stationära eller flyttbara, som kräver förvaltningsöverskridande samverkan. Gotlands museum har genom
uppdrag från Region Gotland ansvar för att tillgängliggöra, vårda, samordna och hantera konstsamlingen.
Verken är tillgängliga på centrala platser i vår vardag,
t.ex. i skolor, i vårdmiljöer och på arbetsplatser för att
ge karaktär, mervärden och upplevelser. Konsten i det
offentliga rummet är identitetsskapande och speglar vår
kultur och vår historia, som ett framtidens kulturarv.
Två intressanta projekt är en satsning på Konsten i
världsarvet och projektet Stadsutveckling Visborg. Det
senare beskrivs under kapitel 4. Arkitektur.

Motsatt sida: Körsbärsgårdens konsthall i Sundre och Bergmancenter på Fårö arrangerar årligen, med stöd från Allmänna arvsfoden,
en skapande konstverkstad för barn. (foto: Region Gotland)
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4.3.2 Utvecklingsområden
\ Vi vill
att Gotlands konstmuseum ska stärka sin roll som
en vital mötesplats och konstnärligt nav med
högkvalitativa utställningar i ändamålsenliga
lokaler och med utökad program- och pedagogisk
verksamhet.
att den gotländska konstscenen ska vara vital med
ett ökat antal aktörer och besökare och stimulera
till eget skapande
att bildkonsten ska samverka med andra
samhällsaktörer för att bidra till samhällsutvecklingen och eftersträva ett breddat
deltagande.
att nya utbildningar inom konstområdet etableras
och att tillgången till fortbildningar förbättras för
en ökad kunskapsnivå bland aktiva konstnärer,
offentlig förvaltning och politik.
etablera nya samarbeten kring den konstnärliga
gestaltningen i offentliga miljöer och säkerställa
det långsiktiga underhållet av offentliga verk.
utarbeta riktlinjer kring förvaltningen av
regionens offentliga konst.
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Konstscenen på Gotland är i ett skede av förändring.
Många enskilda aktörer har ekonomiska utmaningar
att bemästra när det begränsade offentliga stödet inte
är tillräckligt för att genomföra önskad verksamhet. Ett
ateljéstöd efterfrågas liksom höjda verksamhetsanslag
och bättre anpassade arenor för visning av samtidskonst.
Bildkonsten når relativt begränsade grupper och en
utveckling behövs för att bredda deltagandet. Vidare
finns stora vinster av att tidigt i byggnadsprocesser
och i samhällsplanering och stadsutveckling involvera
konstnärliga kompetenser.
Gotlands museum utreder i nära samråd med Region
Gotland olika alternativ för att åstadkomma ändamålsenliga lokaler för utställning av bildkonst. Under tiden
frågan utreds bedrivs verksamheten i andra lokaler inom
museet samt mobilt på andra platser och i samarbete
med andra aktörer.
Den pedagogiska verksamheten vid konstmuseet behöver
förstärkas för att bättre nå ut till barn och unga och för
att presentera ett bredare utbud av offentliga program
för konst-publiken. Eftergymnasiala konstnärliga utbildningar saknas på Gotland. Det finns också behov
av en översyn av förvaltningen av den offentliga konsten
och ytterligare resurser för att säkerställa underhållet
av offentliga verk.

4.4 Slöjd, form och design
4.4.1 Nuläge och områdesbeskrivning
Området omfattar verksamheter inom slöjd, traditionellt hantverk, konsthantverk och design. Gränserna
mellan bildkonst, konsthantverk, form och design är
inte självklara varför vissa verksamheter även omfattas
av avsnittet 4.3 Bildkonst.
Slöjd och traditionella hantverkskunskaper är även en
viktig del av vårt immateriella kulturarv där insatsen inte
bara bör ses i förhållande till antalet utövare utan snarare
som program för att bevara och skapa förståelse för olika
hantverkskunskaper; även de som inte är kommersiellt
efterfrågade och riskerar att glömmas bort. Slöjd är ett
levande kulturarv och en folkrörelse som speglar sin
samtid och den mångfald som finns på Gotland.
Gotland har en attraktionskraft för såväl en formintresserad allmänhet som professionella aktörer. Slöjd,
konsthantverk och design är viktigt som både kulturarv
och näring. Många företag jobbar med keramik, glas,
betong, trä, ull och skinn. Många har slöjd som bisyssla
och ännu fler slöjdar av hjärtats lust. Det är ett stimulerande fritidsintresse som kan bidra till social hållbarhet
och ökad folkhälsa. Professionella utövare i gränslandet
mellan slöjd, konsthantverk och småskalig design bidrar
till tillväxt inom både produktion och besöksnäring och
med hela världen som marknad.
Föreningen Svensk Form arbetar regionalt för att engagera
gotländska företag i att lyfta designfrågorna men också
genom att arrangera aktiviteter för form- och design-

intresserade. Gotland är bas för flera företag med starka
varumärken som arbetar med småskalig design. Några
har egen tillverkning, men de flesta arbetar mot underleverantörer i form av småskalig produktion av varor
och tjänster, ibland med hela världen som marknad.
Här finns relativt många mindre hantverksföretag som
arbetar på varierande teknisk nivå, ofta relaterade till
byggsektorn.
Länets hemslöjdsförening är den största föreningen för
slöjdare och intresserad allmänhet. Därtill finns ett flertal
föreningar som berör området slöjd och även föreningar
med intresse för historiska hantverk. Dessutom finns
ett stort antal vävstugor, stickcaféer och andra handarbetsgrupper, ofta organiserade via studieförbunden.
Gotlands museum är sedan 2015 huvudman för området
och för två slöjd- och formkonsulenter. I konsulenternas främjandeuppdrag ingår att arbeta med slöjd som
kulturform, med näringsutveckling av samtida konsthantverk och småskalig design samt att dokumentera
och tillgängliggöra det immateriella kulturarvet. Målgrupper är såväl barn som vuxna och såväl amatörer
som professionella utövare. Konsulenterna samverkar
med föreningar och studieförbund på Gotland samt
ingår i nationella, interregionala och internationella
nätverk och samarbeten.

4.4.2 Utvecklingsområden
A. Kompetensutveckling

\ Vi vill
utveckla och förädla kompetenser inom slöjd-, form- och designområdet.
bidra till kunskapsfördjupning inom traditionell hantverkskunskap med koppling
till gotländska material och historia.

En stor utmaning är att stärka kompetensutvecklingen
bland annat inom marknadsföring samt att främja
möjligheter att producera, visa och sälja slöjd, form
och designprodukter. För detta behövs fysiska platser

runtom på ön och en tydligare arena i form av ett designcentrum och Makerspace där aktörer inom slöjd, form
och design kan utbyta erfarenheter och kompetenser,
ha verkstäder, arbetslokaler och utställningsverksamhet.
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En sådan plats kan också fungera som en plattform
för andra aktiviteter som workshops, föreläsningar och nätverksbyggande i syfte att synliggöra
slöjd, konsthantverk och design och göra dessa
tillgängliga för allmänheten.
En annan utmaning är att vidmakthålla och
fördjupa kunskaper inom slöjd och traditionella
hantverk med koppling till gotländska material,
hållbarhet och historia. Den kursverksamhet som
bedrivs av olika studieförbund och föreningar är
viktig i detta sammanhang, liksom den textila
hantverksutbildning som finns på Gotlands folkhögskola. Viss fortbildning inom områdena trä och

keramik bedrivs av Hantverksrådet. Utbildningar
inom slöjd och konsthantverk är grundläggande
för att skapa en god dynamik inom området.
En infrastruktur för Gotland som designregion
behöver utvecklas i form av nya utbildningar.
Ett designprogram med entreprenörskap som
möjlig inriktning skulle kunna utgöra en bas för
olika utvecklingsfrågor och möta utmaningen att
koppla samman det befintliga näringslivet med
designområdet. Att skapa strukturer som förbättrar
symbiosen mellan gotländskt industrihantverk,
innovatörer, designers och entreprenörer, är ett
utvecklingsområde.

B. Breddat deltagande

\ Vi vill
bredda deltagandet genom att öka intresset för slöjd, form och design.

Medelåldern bland utövarna är relativt hög och
det är en utmaning att öka intresset för området
hos barn och unga, samt att främja ung företagsamhet och föryngring i branscherna. Inom det

pedagogiska arbetet finns behov av ett närmare
samarbete mellan konsulenter och grundskola samt
med ungdomar och unga vuxna på deras fritid.

C. Samverkan

\ Vi vill
inspirera till en ökad samverkan mellan aktörer.

Aktörer inom områdena slöjd, form och design
och även bildkonst behöver mötas för att komma till sin rätt och utvecklas. Det gör området
komplext men också fullt av möjligheter. Slöjd
är ett kunskapsområde och ett kulturarv som
också angår konsthantverket och produktion
inom småskalig design. Gotländsk slöjd, form och
design har stor betydelse för varumärket Gotland
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och är viktiga besöksanledningar. I avsikt att ta
tillvara det stora intresset för gotländsk form och
design från besökare finns ett stort behov av en
närmare samverkan inom området och mellan
företrädare för form- och designområdet och
besöksnäringen.

D. Strategiskt arbete

\ Vi vill
stärka området genom att utforma långsiktiga strategier.

Områdena slöjd, form och design behöver mötas för att komma till sin rätt och utvecklas Det gör området
komplext men också fullt av möjligheter. På så sätt blir slöjd ett kunskapsämne/område som också angår
konsthantverket och produktion inom småskalig design.

En keramiker i vardande… Bild från verksamhet inom Skapande skola. (foto: Region Gotland)
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4.5 Arkitektur och gestaltad livsmiljö
4.5.1 Nuläge och områdesbeskrivning
Arkitekturen på Gotland är utmärkande på flera olika
sätt. Bebyggelsen i världsarvet Hansestaden Visby är
ett samlat unikt kulturarv av äldre byggnadsepokers
sten- och träarkitektur, från medeltid till tidigt
1900-tal, och även arkitektur från 1900-talet och
2000-talet. Över hela ön finns de många medeltida
sockenkyrkorna. Kulturmiljöer som fiskelägen och
gårdsmiljöer, likväl som det karakteristiska gotländska landskapet, inspirerar idag både arkitekter
och kulturhantverkare till en regionalt särpräglad
tolkning av en samtida arkitektur. Modern arkitektur
och design är en allt viktigare regional identitetsskapande faktor.
Framtagna regionala eller kommunala strategier
inom arkitektur finns primärt inom samhällsbyggnadsområdet. Gestaltnings- och bebyggelsestrategier
utvecklas i kommunala planeringsdokument som
översiktsplaner, detaljplaner och i byggnadsordningen för Visby innerstad. Någon samlad arkitekturpolitisk strategi är ännu inte framtagen, men ett
uppdrag är givet av regionfullmäktige att ta fram
en arkitekturstrategi för Gotland. Detta uppdrag
syftar till att verka för att stärka arkitekturområdet.
När en region aktivt arbetar för en attraktivare bebyggd
miljö kan detta ge positiva konsekvenser för regionens
attraktivitet som bostadsort, besöksmål och etableringsort. Gotland är en region med goda förutsättningar
att utifrån de fantastiska kulturmiljöer och högklassiga
samtida arkitekturprojekt som redan finns här bygga
vidare på arkitektur som en central faktor för regionens utveckling. En kommunal arkitekturstrategi
kan ange riktlinjer för hur Region Gotland kan
stärka arkitekturområdet och involvera arkitekter och

formgivare på nya sätt i utvecklingen av våra fysiska
miljöer. Främjande av innovativa arkitekturprojekt
kan exempelvis ge input till nya bostadsformer
och fysiska mötesplatser. Ökad samverkan inom
arkitektur- och designområdet och med bild- och
konstområdet skulle sannolikt leda till synergieffekter
och berika båda områdena.
Det finns många yrkesverksamma på Gotland
inom arkitektur- och designområdet. Flertalet är
företagare inom kulturella och kreativa näringar
eller inom byggsektorn. Region Gotland har arkitekttjänster kopplat till samhällsplaneringsområdet,
exempelvis stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare,
bygglov- och planarkitekter. Byggnadsantikvarisk
kompetens kompletterar arkitekterna med kunskap
om kulturmiljöer.

Konst i stadsutvecklingsprojekt
Under 2020 inleddes ett samarbete där ett antal
konstnärer redan i planeringsskedet involverades
i arbetet med utvecklingen av den nya stadsdelen
Visborg. Uppdraget handlar om att tillföra nya
dimensioner i planeringen genom att konstnärer
kommer att medverka och inspirera i stadsutvecklingsarbetet. Målsättningen är att utvalda teman ska
kunna ges nya dimensioner genom samarbetet med
konstnärerna, Baltic Art Center och med Statens
Konstråd. Att involvera konstnärer väldigt tidigt
i planeringsfasen av ett nytt bostadsområde är att
bryta ny mark och förhoppningen är att konstnärerna
kan ge nya perspektiv i utvecklingen av stadsdelen
till en levande och hållbar ny stadsdel.

Motsatt sida: En interiör från den nyligen renoverade gården Takstains i Lärbro socken. Takstains är en mäktig gammal Gotlandsgård där det äldsta boningshuset har anor från medeltiden. Här bodde en gång den mäktiga hövdingen ”Takstainarn”
som numera sägs spöka på gården. Under 2018 spelades tv-serien ”Den inre cirkeln” in här. (foto: Stig Hammarstedt)
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Gestaltad livsmiljö
2018 antog riksdagen politiska mål för arkitektur-,
form- och designområdet. Propositionen “Politik
för gestaltad livsmiljö” tar ett helhetsgrepp om
arbetet med den gestaltade livsmiljön och utgör
en samlad nationell arkitekturpolicy. Propositionen trycker på att den gestaltade livsmiljön berör
många politikområden och därför är samverkan
och samarbete centralt. Samverkan behövs för
att olika perspektiv ska kunna belysas och är,
enligt regeringen, enda sättet att skapa helhetssyn.

Riksdagen antog samtidigt följande mål för
arkitektur-, form- och design: ”Arkitektur, form
och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt
och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda
förutsättningar att påverka utvecklingen av den
gemensamma miljön.”

4.5.2 Utvecklingsområden
\ Vi vill
stärka arkitekturområdet och att uppnå
en utökad regional samverkan inom
stadsbyggnads- och arkitekturområdena.

Ett tydligt fokus på kulturens behov och förutsättningar i kommande samhällsplanering kan
skapa nya möjligheter för kulturmötesplatser i
stadsutvecklingsområden och utvecklingsplaner.
En utökad samverkan inom stadsbyggnads- och
arkitekturområdet är ett utvecklingsområde
och framtagande av ett övergripande strategiskt
dokument skulle säkra inriktningen i det långsiktiga arbetet. Behov finns av utbildningsinsatser, exempelvis riktade utbildningsinsatser

till tjänstepersoner och politiker, företrädare för
näringsliv och kulturliv i form av seminarier och
utställningar med syfte att sprida kunskapen
om arkitektur i samhället. Samverkan inom
arkitektur med skola, utbildning och forskning
är också ett viktigt utvecklingsområde. Den
offentliga arkitekturkompetensen på Region
Gotland bör i högre grad verka även inom det
regionala utvecklingsområdet, och i olika samverkansuppdrag med medborgare, kultur och
näringsliv. Resursfrågan är en utmaning att
hantera då stadsarkitektkompetensen idag är
starkt uppknuten till samhällsbyggnadsfrågorna
i den primärkommunala verksamheten.

”Havstorget” Inre hamnen, Visby, gestaltningskoncept. (bild: URBIO landskapsarkitekter)
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4.6 Bibliotek och läsfrämjande
4.6.1 Bibliotek och läsfrämjande
Regional biblioteksverksamhet inom kultursamverkansmodellen handhas av Gotlands länsbibliotek,
som från och med 2015 också ansvarar för områdena
läsfrämjande och litteratur. Gotland är en region och
en kommun, därför arbetar inte länsbiblioteket med
folkbibliotekssamverkan mellan kommuner utan direkt mot kommunens egna folkbibliotek. Målen och
aktiviteterna för perioden är gemensamma för läns- och
folkbiblioteken.
Genom sitt breda litteratur- och kunskapsförmedlande
uppdrag är de primärkommunala folkbiblioteken en del

i infrastrukturen för demokrati och social hållbarhet.
Biblioteken har en unik närhet till invånarna i deras
lokalsamhällen och bidrar till människors lärande,
personliga utveckling och delaktighet i samhället. Verksamheten tar sin utgångspunkt i UNESCO:s folkbiblioteksmanifest samt FN:s förklaring om de mänskliga
rättigheterna och regleras av bibliotekslagen. Enligt lagen
ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och
fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och
intresset för bildning, upplysning, utbildning, forskning
och kulturell verksamhet i övrigt26.

Högläsning på Almedalsbiblioteket en varm sommardag i augusti 2020. (foto: Anna Ericsson)
26 Bibliotekslag SFS (2013:801)
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4.6.2 Nuläge och områdesbeskrivning
Folkbiblioteken på Gotland utgörs av Almedalsbiblioteket som är huvudbibliotek, nio distriktsbibliotek
spridda över ön samt en bokbuss. Huvudbiblioteket är
ett integrerat folk- och universitetsbibliotek knutet till
Uppsala universitet Campus Gotland. Två distriktsbibliotek är integrerade folk- och skolbibliotek. Uppsala
universitetsbibliotek driver även lasarettets medicinska
fackbibliotek på uppdrag av regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning med personal från huvudbiblioteket.

Länsbiblioteket är en regional utvecklingsavdelning
som främjar folkbibliotekens samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet genom omvärldsbevakning,
insatser för kompetenshöjning, kvalitets- och verksamhetsutveckling, projekt och insatser för kvalitets- och
verksamhetsutveckling, nätverkande och samarbeten
internt och externt. Länsbiblioteket ansvarar även för
regionens taltidning för personer med läsnedsättningar.

4.6.3 Utvecklingsområden
A. Bibliotek för alla – breddat deltagande

\ Vi vill
att biblioteken ska vara angelägna och
tillgängliga för alla.

Folkbiblioteken ska vara geografisk, fysiskt och socialt
tillgängliga för alla och anpassade till kommuninvånarnas behov. Särskilt prioriterade grupper i bibliotekslagen
är barn och unga, personer med funktionsnedsättning,
nationella minoriteter och personer med annat modersmål
än svenska. För att öka förtroendet och användandet
hos flera grupper och stimulera till delaktighet krävs att
biblioteken utvecklar sin verksamhet och sina metoder
genom att ställa frågor i lokalsamhället, undersöka
olika målgruppers vanor och behov, bjuda in till medskapande samt arbeta uppsökande och nätverkande.
Ett strategiskt kommunikationsarbete krävs för att nå

ut till målgrupper med olika behov. Processer för att
genomföra detta har inletts genom projektet ”Stärkta
bibliotek” och nya kompetenser, metoder och verksamheter
ska implementeras och utvecklas vidare i bibliotekens
ordinarie verksamheter.
Biblioteken behöver säkerställa att barnkonventionen
uppfylls och implementeras i verksamheterna. Alla ska
känna sig välkomna och väl bemötta på biblioteken och
metoder för detta måste säkras. Biblioteksrummen är
viktiga och sociala mötesplatser och möjligheter ska
finnas för allmänheten att arrangera möten och öppna
evenemang på biblioteken.

B. Läsfrämjande

\ Vi vill
arbeta aktivt med läsfrämjande metoder som
bidrar till att främja gotlänningarnas läslust och
läsutveckling.

Läsförmåga är en basfärdighet och en förutsättning för
att kunna delta i och påverka samhället vi lever i. Barns
och ungdomars dagliga läsning av böcker och tidningar
minskar och har för ungdomar mer än halverats under

27 Ungar och medier, Statens medieråd 2019
28 Prop 2013/14:03 Läsa för livet, Kulturdepartementet
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en sexårsperiod27. Det finns också stora skillnader i likvärdigheten mellan grupper vad gäller såväl läsförståelse
som läsintresse, främst skillnader relaterade till kön och
socioekonomisk bakgrund28.
Enligt de nationella läsfrämjandemålen ska alla i Sverige,
oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens
särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en

god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög
kvalitet. Läsförmågan behöver förbättras, fler än
idag behöver regelbundet kunna ta del av fack- och
skönlitteratur och kunskapen om läsningens betydelse
för utbildning, bildning och delaktighet i samhället
behöver öka.29
Folkbiblioteken har ett viktigt uppdrag att främja
läsning och tillgång till litteratur. Det läsfrämjande
arbetet kan riktas mot hela befolkningen men särskilt
gentemot barn och unga, personer med funktionsnedsättningar och personer med annat modersmål än
svenska. Tidiga familjestödjande språk- och läsfrämjande insatser är ett evidensbaserat sätt att arbeta

förebyggande och utjämnande30. Projektet ”Bokstart”
har prövat metoder för detta under 2018-2020 och
dessa ska implementeras i ordinarie verksamheter
under planperioden. Samarbetet mellan folk- och
skolbiblioteken kan stärkas och samverkan kring
kompetensutveckling kan utvecklas. Läsning av
skönlitteratur har också visat sig ha hälsofrämjande
effekter och metoder kring detta finns utvecklade i
en bibliotekskontext31.

C. Digital kompetens och delaktighet

\ Vi vill
öka allmänhetens digitala delaktighet,
kompetens och medie- och informationskunnighet genom att utveckla den egna
personalens digitala kompetens.

Digital kompetens tillhör numera de grundläggande
kompetenserna som alla måste ha för att kunna
delta i samhället på lika villkor. I Sverige ska alla
kunna utveckla sin digitala kompetens och använda
digitala verktyg.32 Men vissa grupper i samhället har
svårare att ta till sig digital teknik och använda sig
av digitala tjänster.
Att i dag befinna sig i digitalt utanförskap är att också
befinna sig i ett samhälleligt utanförskap eftersom
så stor del av samhällstjänsterna nu digitaliserats.
Antalet opålitliga informationskällor ökar allt mer,

för individen kan det vara svårt att skilja sant från
falskt. Biblioteken har en viktig roll att stärka tillgången till pålitlig information och sprida kunskap
om hur man söker och värderar information och
utövar källkritik. (se även 3.1.5)
Att öka den digitala kompetensen samt främja
medie- och informationskunnighet (MIK) och digital
delaktighet hos kommuninnevånarna i olika åldrar
ingår i folkbibliotekens uppdrag. Detta förutsätter
digital kompetens, medie- och informationskunnighet
samt ett pedagogiskt förhållningssätt hos bibliotekspersonalen. Det nationella projektet ”Digitalt
först – med användaren i fokus” har arbetat med
bibliotekspersonalens kompetensutveckling i dessa
frågor under åren 2018-2020. Detta arbete behöver
fortsätta och utvecklas även efter projekttiden.

29 Främja läsning: handlingsplan för läsfrämjande, Kulturrådet 2019
30 Dags att höja ribban: samverkan för små barns språkutveckling, Kerstin Rydsjö, Region Halland, 2015
31 Cecilia Pettersson. ”Women’s experience of reading fiction while on sick leave”. Ingår i: LIR.journal; 2016:6ç
32 Skr 2017/18:47 Digitaliseringsstrategi för ett hållbart digitaliserat Sverige
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4.7 Litteratur
Litteratur är en egen konstform, den är språk- och kulturbärande, stimulerar empatiska förmågor och bildar
förutsättningar för demokrati och yttrandefrihet. Genom
litteraturen kan varje människa få del av andras berättelser
men också få tillgång till sin egen. Alla gotlänningar ska
ha möjlighet att ta del av litteratur av god kvalitet men
också möjlighet att själva skapa litteratur. Detta gäller
särskilt barn och unga. Det behövs en mångfald av röster
i litteraturen som i högre grad speglar befolkningen. För

att stärka litteraturen som konstform behöver de litterära
aktörerna samverkansmöjligheter, bättre villkor samt
större möjligheter att nå ut till allmänheten. Region
Gotland kan stärka konstformen genom att samordna,
samverka, synliggöra och stödja aktörer, processer och
infrastrukturer inom området.

4.7.1 Nuläge och områdesbeskrivning
Det litterära fältet har många aktörer på Gotland;
professionella utövare, amatörer, förmedlare och mottagare. Bland de professionella utövarna finns författare,
manusförfattare, dramatiker, skribenter, journalister,
översättare, illustratörer, serietecknare m.fl. Bibliotek,
studieförbund, litterära sällskap, bokhandlare och
antikvariat förmedlar litteratur och främjar läsandet.
Förlag, föreningar, hembygdsförbundet och Gotlands
museum m.fl. ger ut litteratur. Teateruppsättningar med
litterär grund skapas. Folkhögskolan har en skrivarlinje.
Den professionella litteraturens utveckling gynnas av
tillgången till Östersjöns författar- och översättarcentrum,
ett internationellt centrum för författare och översättare. Det finns sålunda gott om aktörer men det saknas
organisatoriska förutsättningar, strukturerade samarbetsformer och en regional strategi för konstområdet.

tillsammans med författare, bokförlag, bokhandlare
och litterära sällskap m.fl. Punktinsatser har gjorts
men i avsaknad av resurser har ingen löpande strategisk
verksamhet kunnat bedrivas. En förutsättning för många
av aktiviteterna i planen är att området får ekonomisk
förstärkning eller att det görs interna omprioriteringar.
Under 2020 genomfördes en kartläggning av litterärt
verksamma på Gotland och deras behov. Genom
kartläggningen uttrycker de litterära aktörerna behov
av samverkansmöjligheter, bättre villkor samt ökade
möjligheter att nå ut till allmänheten. Rapporten
utmynnande i ett antal förslag varav flera tas upp som
strategier och aktiviteter i denna plan.

Länsbiblioteket ansvarar för litteraturområdet i samverkan
med andra. Länsbiblioteket fördelar tryckningsstöd till
litteratur vars innehåll har tydlig anknytning till Gotland. Sedan flera år anordnas också en lokal bokmässa

Motsatt sida: Läsförmåga är en basfärdighet och en förutsättning för att kunna delta i och påverka samhället vi lever i.
(foto: Almedalsbiblioteket)
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4.7.2 Utvecklingsområden
A. Organisatoriska förutsättningar

\ Vi vill
stärka litteraturen som konstform genom att
samordna, samverka, synliggöra och stödja
aktörer, processer och infrastrukturer inom
konstområdet.

För att kunna stärka litteraturen som konstform och
genomföra kulturplanens aktiviteter för området behövs
organisatoriska förutsättningar, framförallt genom en
personalresurs på länsbiblioteket. I kartläggningen
framkommer att ett nätverk för litterärt verksamma
som sammankallas av regionen vore värdefullt och
nödvändigt för utvecklingen inom området.

B. Synliggörande

\ Vi vill
att den gotländska litteraturen och dess aktörer
blir mera synliga för gotlänningarna.

Ett led i arbetet med att stärka konstformen är att
synliggöra litteraturen och dess aktörer för läsarna,
allmänheten och uppdragsgivarna. Återkommande
evenemang om litteratur, författarskap och texter behövs för att öka synligheten och dialogen med läsarna
i olika litterära arenor som biblioteken, bokhandeln,

antikvariat, teatrar och Författar- och översättarcentret.
Med samverkan och samordning kan mer regelbundna
litterära arrangemang utvecklas och scener skapas och
olika litterära genrer och aktörer ta plats. Med ett vidgat
textbegrepp kan definitionen av litteratur utvidgas och
gränser mellan olika konstformer suddas ut. Litterära
evenemang kan även rymma t.ex. sång- och raptexter,
spoken word och muntligt berättande.

C. Goda villkor för litterärt verksamma

\ Vi vill
att litterärt verksamma har goda arbetsvillkor.

En förutsättning för att litteraturen som konstform
ska utvecklas är att de litterärt verksamma har goda
villkor. I kartläggningen ger flera författare uttryck
för att de sällan arvoderas efter Författarförbundets
rekommendationer. Insatser kan göras för att sprida

kunskap till uppdragsgivare om ords värde och avtalsenliga ersättningar. Regionen kan också sammanställa
information om bidrag, stipendier och projektmedel
möjliga att söka för litterärt verksamma samt ge råd
vid ansökningsförfarandet.

D. Talangutveckling samt barn och ungas litterära skapande

\ Vi vill
främja talangutveckling och inspirera barn och
unga till eget litterärt skapande.

Det ska finnas möjligheter för den som vill uttrycka sig
i skrift att utveckla sitt skapande. Insatser behöver göras
för att öka mångfalden av röster i litteraturen så att den
i högre grad speglar befolkningen. Skrivande ska här
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ses i vid bemärkelse och kan också inkludera sång- och
raptexter, manusskrivande för film, spel och teater m.m.
Upplägg och marknadsföring av dessa insatser gentemot
barn och unga måste målgrupps- och behovsanpassas
för stor spridning i deltagandet.

4.8 Film och rörlig bild
4.8.1 Nuläge och områdesbeskrivning
Gotland är en aktiv och attraktiv filmregion inom såväl
filmkulturell verksamhet som professionell filmproduktion. Filmområdet är rikt både till omfång och innehåll
och här finns många aktörer: det regionala resurscentret
Film på Gotland, den regionala filmfonden Gotlands
Filmfond och flera privata aktörer. Skolbioverksamhet har
funnits på Gotland sedan 1992. På utbildningsområdet
finns två filmutbildningar på Gotlands Folkhögskola
och ett filmpedagogiskt arbete som bedrivs främst av
Kulturskolan, Film på Gotland och Bergmancenter på
Fårö. Det finns tolv biografer varav sex är aktiva året
runt, sex filmstudioföreningar, Bergmancenter på Fårö
och konstnärsresidenset Bergmangårdarna på Fårö. För
den regionala filmverksamheten inom kultursamverkansmodellen ansvarar Film på Gotland.

I början av 2018 antog regionfullmäktige en filmstrategi för Gotland som gäller till och med 2023. Syftet
med strategin är att definiera en gemensam väg för
filmaktörerna på Gotland33. Strategin har flera mål,
bland annat att stärka samverkan mellan filmaktörer,
civilsamhälle och näringsliv, utveckla internationella
samarbeten i Östersjöregionen, stärka Gotland som
inspelningsplats och bidra till utveckling av Gotlands
folkhögskola. Filmen ska även vara en självklar del av
den identitet som formar människorna som lever, bor
och verkar på Gotland. Filmstrategin ska ses som ett
komplement till kulturplanen.

4.8.2 Utvecklingsområden/utmaningar
A. Visning och spridning av film

\ Vi vill
främja spridningen av gotländsk film och stärka
nätverket för visningsfrågor. Vi vill också att öns
biografer och visningsarrangörer ska ges möjlighet
till teknisk upprustning och ha god tillgång till
utbildade maskinister.

Gotland har en unik struktur av året runt- och sommarbiografer som erbjuder ett brett utbud av filmupplevelser
över hela ön. Dock har den film som produceras på
Gotland svårt att nå sin publik. Många biografer har
en multifunktionell användning och alla är viktiga för
en levande landsbygd.

Samtidigt står visningsarrangörerna på Gotland inför
ett generationsskifte och behöver nya krafter som tar
över. Ungdomar går på bio oftare än de exempelvis
besöker teatrar eller konserthus, men engagerar sig
inte i de befintliga biografstrukturerna. Den fysiska
tillgängligheten är, på vissa biografer, begränsad och
flera av biograferna står inför utbyte av den första generationens digitala projektorer. Det råder även brist på
utbildade maskinister, framförallt till livesändningar
på biograferna.

33 Aktörerna är Aktörerna är Film på Gotland, Gotlands Folkhögskolas filmutbildningar, Kulturskolan, Gotlands filmfond, Bergmancenter samt gymnasieskolornas mediaprogram.
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B. Filmens betydelse för tillväxt och attraktionskraft

\ Vi vill
att filmverksamheten ska bidra till hållbar tillväxt,
stärka bilden av Gotland och vara en självklar
del av den identitet som formar människorna på
Gotland.

värde som kan generera intresse över hela världen. På
Bergmancenter kan besökaren ta del av Ingmar Bergmans liv, filmarv34 och konstnärliga gärningar ur ett
bredare perspektiv.

Filmen stärker bilden av Gotland som kreativ plats.
Den lockar unga till praktik- och utbildningstillfällen
och skapar skattekraft genom arbetstillfällen genom
professionell filmproduktion. Men den är också en
konstart som skapar värde i mötet med sin publik, ett

Filmarvet såväl som ny film som spelas in på Gotland
har stor potential att stärka regionens attraktionskraft.
Insatser krävs dock för ett ökat synliggörande och
tillgängliggörande av de platser och mötesplatser där
filmen och filmarvet går att uppleva.

C. Pedagogiskt arbete

\ Vi vill
öka barn och ungas delaktighet i utformandet
av filmkulturell verksamhet.
stärka filmens roll som verktyg för lärande i skolan.
stärka MIK-kompetensen bland pedagoger.

Rörlig bild är ett språk som introduceras allt tidigare i
barn och ungas liv. Samtidigt håller den forskning som
granskar effekterna av mediekonsumtionen inte samma

takt som den tekniska utvecklingen. Barns och ungas
ökade konsumtion av film och rörlig bild innebär ett
ökat behov att få verktyg för att kunna reflektera, förstå
och kritiskt granska flödet av bilder. Att få fler barn och
unga att gå från passiva film- och mediakonsumenter
till medvetna betraktare och kreatörer av rörlig bild är
ett viktigt arbete. Det ställer krav på ökad kompetens
och samverkan kring MIK-frågor. För att erbjuda barn
och unga kvalitetsfilm över hela ön behöver skolbioverksamheten vidareutvecklas.

D. Talangutveckling och professionell produktion

\ Vi vill
göra fortsatta investeringar i långfilmer
och dramaserier på Gotland.
erbjuda talanger och professionella goda
möjligheter till nätverkande och möjligheter att
ta del av långsiktiga utvecklingsinsatser.
att filmproduktion på Gotland ska vara socialt
och miljömässigt hållbar.

För fortsatt satsning på professionell filmproduktion är
finansiering av Gotlands filmfond en grundförutsättning. Detta är även en av de strategiska prioriteringarna

i filmstrategin. Parallellt behöver denna prioritering
följas av insatser som bidrar till att skapa kontinuitet
för talanger och filmverksamma på ön. Filmproduktion
skapar arbetstillfällen men inte per automatik på ett sätt
som leder till att kreatörer och filmarbetare kan bo, leva
och verka på Gotland. Ö-läget ger ett behov av nätverkande, kompetensutveckling och möjligheter att ingå
i regionövergripande samverkan. En framgångsfaktor
har varit att satsa på filmutbildningar på folkhögskolenivå för att säkerställa lokal kompetens. Filmbranschen
behöver dessutom, precis som många andra branscher,
göra en omställning för att bidra till ökad social och
miljömässig hållbarhet.

Motsatt sida: Inspelning av dramaserie på Gotlands Folkhögskolas filmutbildningar. (foto: Film på Gotland)

34 The European Film Academy utnämnde 2015 Bergmancenter på Fårö till ”Treasures of European Film Culture” - en plats med en speciell kulturell betydelse för europeisk film som måste
skyddas och bevaras för kommande generationer.
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4.9 Spelkultur
4.9.1 Nuläge och områdesbeskrivning
Spelkulturen utgör för många en stor del av vardagen, i synnerhet för barn och unga36 och spel tar allt
större plats i den digitala världen. Spelområdet
innefattar en mångfald av kreativa uttryck och
aktörer inom såväl bräd-, figur och rollspel som
digitala spel. Trettiosex gotländska föreningar
finns registrerade hos SVEROK 37 och ett tiotal
andra aktörer arrangerar bland annat aktiviteter
som spelkonvent, LAN, lajv, cosplay och kurser i
programmering för barn. I Visby finns ett antal
professionella spelutvecklare som driver spelstudios
i bolagsform och som utvecklar spel riktade mot
internationella marknader. Inom Medeltidsveckan,
ett av Gotlands största evenemang, har rollspel en
central funktion.

Uppsala universitet Campus Gotlands internationella avdelning bedriver flera forskningsprojekt för
speldesign och har fyra olika utbildningsprogram
inom speldesign som rymmer 300 studenter
per år. Utbildningen arrangerar årligen Gotland
Game Conference och samverkar med företagsinkubatorn Science Park Gotland.
Befintliga insatser för spelkultur och spelskapande
inom Region Gotland görs idag främst genom
folkbiblioteken, ungdomsgårdarna och Fenix
ungkulturhus i Visby, ett nav för nörd- och
spelkultur även för vuxna med ett Makerspace
där spel också kan skapas och testas. Genom att
samordna och synliggöra området kan bättre möjligheter skapas för aktörer, för nätverk och initiativ
att utvecklas och för nya satsningar på området.

4.9.2 Utvecklingsområden
A. Synlighet och ökad förståelse för spel som konst- och kulturområde

\ Vi vill
medverka till en ökad kunskap om och
synlighet av spel som konst- och
kulturområde och som en motor för innovation och utveckling inom andra områden.

Det finns ett behov av synlighet för spelområdet och att bilden av spel som ett konst- och
kulturområde stärks och breddas. Spelområdet

innehåller skapande inom allt ifrån hantverk,
bild, film och teater till litteratur- och musikskapande. Insatser för att synliggöra och skapa ökad
förståelse för spel som konst- och kulturområde
skulle underlätta för spelaktörer att kunna ta
plats i kulturlivet och för att kunna inkludera
spelområdet i kommunala bidragsstrukturer.

B. Mötesplatser

\ Vi vill
verka för tillkomsten av fler
mötesplatser och tillgängliga lokaler för
kreativa spelaktiviteter och möjligheter
till nätverkande.

36 Enligt en SIFO-undersökning genomförd 2015
37 SVEROK – Svenska spelhobbyförbundet
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Aktörer inom spelområdet efterlyser mötesplatser
för spelaktiviteter samt synlighet för events för
spelkultur och spelutveckling i det lokala kulturlivet, exempelvis en infokanal kring vad som
händer på ön inom området. Behov finns även
av nätverk och utbyten mellan aktörer.

C. Spelkunnighet för barn och unga

\ Vi vill
skapa likvärdiga möjligheter för barn och
unga att delta i spelkulturen och själva få
prova på eget spelskapande.

Spel expanderar i allt fler fönster och teknikutvecklingen går fort framåt. Spelkunnighet
som en del av MIK-begreppet38 behöver aktiva
insatser för att bidra till förståelse för spel som

identitetsbärare, till ökat kritiskt tänkande i den
digitala världen och till möjligheter att kunna ta
del av kvalitativa spel och spelskaparprocesser.
Insatser kring spelkunnighet skapar bättre och
mer likvärdiga möjligheter för barn och unga
att kunna ta plats i spelkulturen, liksom ökad
kunskap hos vuxna att kunna bistå barn och
unga att navigera i spelvärlden.

D. Ökad samverkan mellan Uppsala universitets institution för speldesign och Regionen
Gotlands verksamheter

\ Vi vill
inleda samverkan mellan universitetet och
Region Gotland inom flera områden och
gärna på forskningsnivå.

Uppsala universitet Campus Gotlands spelutbildning, forskningsprojekt och studenter är
resurser för det gotländska samhället som skulle
kunna tas bättre tillvara. Ökad samverkan mellan
Region Gotland och universitets spelutbildning
skulle gynna hela områdets utveckling på Got-

land liksom kultur- och näringslivet i stort. Ett
fåtal elever stannar kvar på ön efter avslutad
utbildning, trots att intresset för att etablera sig
finns. Science Park Gotland är en resurs i arbetet
för att motverka detta men ytterligare insatser
krävs. Här skulle styrkor och svagheter behöva
kartläggas och samarbeten formaliseras.

38 MIK – Medie- och informationskunnighet.

Kulturplan 2021-2024 – 4. Verksamhetsområden | 71

4.10 Konst- och kulturfrämjande verksamhet
Hela kulturplanen kan anses handla om konst- och kulturfrämjande verksamhet. Den verksamhet som avses under denna av Kulturrådet fastställda obligatoriska rubrik begränsas dock till den
främjandeverksamhet som utförs av öns kulturkonsulenter.

4.10.1 Nuläge
Kulturkonsulenter har funnits på Gotland sedan slutet av 1960-talet då en hemslöjdskonsulent inom
hårdslöjd tillsattes. I och med kulturplanen 2014-2016 formaliserades arbetssätt och en tydligare
målsättning för konsulenterna infördes. Konsulentverksamhet finns i nuläget inom områdena film,
slöjd och form, konst, kulturarv, dans och scenkonst.

4.10.2 Utvecklingsområden
Förändrad konsulentorganisation

\ Vi vill
utveckla konsulentverksamheten för att uppnå högre effektivitet, ett bredare utbud,
större gränsöverskridande samverkan och långsiktig hållbarhet i mötet mellan konsten
och publiken.

Kulturkonsulenterna har under den tid de
funnits varit indelade efter konstområden plus
kulturarv. Några har funnits i många år, några
tjänster är relativt nyinrättade. Redan under
föregående kulturplan konstaterades ett behov
av en översyn för att undersöka möjligheterna
till andra arbetssätt, andra områdesindelningar
och för att bedöma huruvida verksamhetens
kostnader stod i proportion till den bedömda
nyttan. Under 2019 genomfördes därför en utredning av konsulentverksamheten. Utredningens
syfte var att analysera effekterna av nuvarande
organisation, se över huvudmannaskapet och
undersöka hur man kan skapa gemensamma
strukturer och samordning.
Utredningen avlämnade sina förslag i december 2019. Efter en grundlig genomlysning och
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konsekvensanalys av de förslag denna utredning
presenterade ser dock Region Gotland ett behov
av en mera djupgående analys av behoven, av
konsulenternas uppgifter och av fördelningen på
ansvarsområden, och behöver på ett processinriktat
sätt arbeta vidare med frågan. Målsättningen är
att lägga fram ett förslag för genomförande under
2021 med verkställighet från 2022.
Under föregående planperiod har en ny form
av områdesövergripande samverkan mellan
konsulenter och skolans organisation etablerats där samarbete och att synliggöra utbudet
av barnkultur är huvudmålsättningarna. Ett
erfarenhetsutbyte sker vid regelbundna arbetsmöten. Detta områdesövergripande samarbete
kan ytterligare utvecklas.

5. Framtagande och
genomförande av kulturplanen
5.1 Förordningar, lagar och regionala måldokument
5.1.1 Kulturrådet och kultursamverkansmodellen
Statens kulturråds uppgifter definieras av svensk författningssamling förordning (2010:2012) om fördelning av
vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Syftet
med fördelningen av statsbidraget i kultursamverkansmodellen är att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås och att ge ökade möjligheter till
regionala prioriteringar och variationer. I förordningen
(2012:515) anges att myndigheten särskilt ska verka för
konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling
inom verksamheter som rör regional kulturverksamhet.

Kulturrådet tilldelar Region Gotland ett årligt verksamhetsbidrag och detta bidrag tillsammans med medel
från den regionala budgeten utges sedan i sin tur till
de verksamheter som ingår i modellens finansiering (se
avsnitt 1.2.1 ovan). Den offentliga lokala finansieringen
av övriga i kulturplanen redovisade verksamheter utgår
från den primärkommunala budgeten.

5.1.2 Kulturplanens koppling till nationella mål, lagar och förordningar
Kulturplanen har också kopplingar till och ska förhålla sig till andra nationella lagar och förordningar som:
• Agenda 2030, där kultur har en stor betydelse
inom social hållbarhet.
• Läroplan för grundskolan, som i sitt första kapitel
anger att ”drama, rytmik, dans, musicerande och
skapande i bild, text och form ska vara inslag i
skolans verksamhet”.
• FN:s barnkonvention, som blev svensk lag från
2020. Här anges bl.a. att det vid alla beslut som

rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms
vara barnets bästa och att alla barn har rätt att
tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.
• Bibliotekslagen och de nationella
läsfrämjandemålen.
• De nationella kulturmiljömålen, kulturmiljölagen
och museilagen
• Miljöbalken och Plan- och bygglagen

5.1.3 Kulturplanens koppling till andra regionala planer och program
Kulturplanen ska också förhålla sig till flera av regionens andra planer och strategier. Här kan särskilt nämnas
den regionala utvecklingsstrategin, RUS (se även 2.3.1). Andra planer med kopplingar till kulturplanen är:
• Region Gotlands interna styrkort, där vikten av
ett rikt kulturliv betonas.
• Program för god och jämlik jämställd hälsa
antaget våren 2020.
• Den regionala besöksnäringsstrategin och
Gotlands varumärkesplattform, där kultur är
en väsentlig del av Gotlands varumärke och
attraktionskraft.
• Region Gotlands serviceutbudsstrategi, vars mål
att säkerställa att hela Gotland ska vara attraktivt
för boende, besökare och näringsliv.

• Regionens jämställdhetsplan som handlar
om likabehandlingspolicy och omfattar både
jämställdhet och mångfald.
• Regional världsarvsstrategi och Kulturmiljöprogram för Gotland
• Regionens biblioteksplan
• Regionens översiktsplaner
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5.2 Samverkan
Framgångsrika regioner och kulturverksamheter
kännetecknas oftast av respekterande och varaktiga samarbeten. Att samverka är viktigt för att
bygga relationer som kan ge näring åt och bistå
varandras verksamheter. De dialogmöten som
är en viktig del av en kulturplans framtagande
har i flera fall lett till att nya samverkansformer
växt fram.
Sådan samverkan och dialog med institutioner,
föreningar och fria professionella kulturskapare
sker fortlöpande under kulturplanens genomförandeperiod, dels genom återkommande möten, i
nätverk och grupper, dels i samband med föreställningar och i samband med bidragsansökningar.

Gotlands tillväxt och utveckling inom kulturens område beror inte på ett fåtal aktörer utan
ställer krav på samarbete och samverkan mellan inblandade aktörer; det offentliga, privata
företag, ideella organisationer och medborgare.
Inom kultursektorn är behovet av samverkan i
avseende på idéutbyte och verksamhetsutveckling
stort, inte minst internt och sektorsövergripande
inom Region Gotland och med näringslivet och
civilsamhället. Den regionala kulturplanen tar
i sina ansatser för kulturens utveckling ansvar
för att kulturutvecklingsarbetet i regionen blir
hållbart utifrån de tre fokusområdenas aspekter:
social hållbarhet, villkor för kulturskapande samt
kulturdriven tillväxt.

5.3 Genomförande och uppföljning
Genomförandet och uppföljningen av kulturplanen ska vara styrande eller vägledande för
många olika aktörer som på ett eller annat sätt
arbetar med att förvalta och utveckla kulturen på
Gotland. Ett särskilt stort ansvar när det gäller
att omsätta kulturplanens mål och ambitioner i
konkret handling vilar dock på Region Gotland
och dess berörda förvaltningar och beslutsorgan
och på de regionala kulturinstitutionerna. Kulturplanen är en plattform för politisk dialog om
kulturfrågor likaväl som en plan för Gotlands
utveckling inom kulturområdet.

Handlingsplanen ska följas upp årligen i regelbundna möten och dialoger mellan Region
Gotland och berörda parter. Huvudansvarig för
handlingsplanens genomförande och uppföljning
är Region Gotland och dess kultur- och fritidsavdelning samt de regionala kultur-institutionerna.
En kvantitativ och ekonomisk redovisning för
verksamheter inom kultursamverkansmodellen
görs årligen till Statens Kulturråd.

Till kulturplanens fokusområden och till de olika
verksamhetsområdena har ett antal mål formulerats. Till dessa hör också ett antal aktiviteter
som ska genomföras under planperioden. Målen
återfinns i kulturplanen, medan aktiviteterna
återfinns i en handlingsplan, som utgör en bilaga
till kulturplanen. I denna handlingsplan redovisas
ett stort antal aktiviteter och där anges vem som
ansvarar för genomförandet.

Motsatt sida: En väsentlig del i utarbetandet av kulturplanen har varit de dryga trettiotalet välbesökta dialogmöten som
genomförts. (foto: Region Gotland)
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5.4 Framtagandet av kulturplanen
Arbetet med framtagande av Region Gotlands fjärde
kulturplan inleddes våren 2019 med intern planering
och politiskt förankringsarbete. En politisk referensgrupp utsågs, bestående av ledamöterna i kultur- och
fritidsberedningen, samt en politisk styrgrupp bestående
av ledamöterna i regionstyrelsens arbetsutskott plus
företrädare från de tre partier som saknar representation
i regionstyrelsen.
Kulturområdet är föränderligt och utvecklingen är dynamisk, inte minst inom det digitala området. Omvärldsbevakning har varit en väsentlig del i kulturplanearbetet.
Under hösten 2019 genomfördes ett stort antal dialogmöten inom samtliga kulturområden och kring ett flertal
horisontella perspektiv. Medverkande i dessa dialoger var
representanter för de regionala institutionerna och från
de ideella organisationerna, fria professionella kulturskapare, arrangörer och regionala kollegor. Dialogmöten
leddes av respektive kulturkonsulent i samverkan med
kulturstrategen.

Resultatet från dessa dialogmöten kunde kokas ner till
nedanstående nyckelord, som i många avseenden har legat
till grund för arbetet med att skriva fram kulturplanen:
• Behovet av verksamhetsanpassade lokaler
• Behovet av ökad samverkan
• Behov av utökad verksamhet för ungdomar och
unga vuxna
• Behov att tänka nytt och att våga omfördela resurser
• Kulturkonsulenternas roll och uppgift
Kulturplanens texter utarbetades under vintern, i
nära samråd med områdesansvariga konsulenter och
institutionschefer och internt och tvärsektoriellt inom
Region Gotland. Ett remissförfarande genomfördes
under maj-juni 2020 och remissvar och -synpunkter
arbetades in i planen under sommaren. Avstämningar
med referens- och styrgrupp har skett fortlöpande innan
kulturplanen slutligen fastställdes av regionfullmäktige
den 16 november.
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6. Ekonomi och budget
6.1 Region Gotlands kulturutgifter
Gotlands regionala kulturutgifter per innevånare är de näst högsta i landet och det
statliga stödet genom Kultursamverkansmodellen det allra högsta per capita. Så
även om de primärkommunala kulturutgifterna ligger under riksgenomsnittet så
måste de ekonomiska förutsättningarna för medborgaren och besökaren att ta del
av konst och kultur på Gotland året om anses som synnerligen goda.
En stor del av kulturen på Gotland är en riksangelägenhet. Det statliga stödet till den gotländska kulturen
är omfattande. Förutom verksamhetsbidraget i kultursamverkansmodellen erhåller Gotland årligen en
antikvarisk ersättning till de 92 medeltida kyrkobyggnaderna, statliga verksamhetsbidrag till tre internationella konstnärsresidens och en högskoleförberedande
musikutbildning, till Kulturskolan, till Skapande skola
och till studieförbund och folkhögskoleverksamhet.

Totalt destineras ur Region Gotlands egen budget
2020 79,6 miljoner kronor till kulturella verksamheter,
vilket utgör 1,52 procent av Region Gotlands totala
driftsbudget. Av dessa destineras 21,9 miljoner kronor
till kultursamverkansmodellen (se fig 2).

Den offentliga finansieringen tillsammans med publikoch försäljningsintäkter är ändock sällan tillräcklig.
Den så viktiga offentliga grundfinansieringen urholkas
alltmer som en följd av uteblivna uppräkningar av
både statliga och regionala verksamhetsbidrag och av
de svenska kommunernas och regionernas ansträngda
ekonomi. De offentligt understödda institutionerna är
underfinansierade och för de fria icke-kommersiella
kulturaktörerna utan regelbunden offentlig grundfinansiering blir medelsbristen särskilt påtaglig.

Den statliga delen är 53 procent (24,3 mnkr) och den regionala
delen är 47 procent (21,9 mnkr). Totalt fördelades 46,2 mkr.

Region Gotlands kulturutgifter består dels av
regionala medel i kultursamverkansmodellen,
dels av den primärkommunala budgeten.
Den senare destineras huvudsakligen till
kulturstöd i olika former, till biblioteksoch kulturskole-verksamhet och för stöd
till folkbildning. Hur kultursamverkansmodellens regionala medel och de primärkommunala medlen fördelas framgår av
diagrammen nedan.

Fig 1. Fördelningen av resurser inom kultursamverkansmodellen,
statlig och regional finansiering 2020 (tkr).

Länsbiblioteket
2 812

Film på Gotland
2 256

Länsteatern
9 409

Gotlandsmusiken
14 134
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Gotlands museum
17 550

Verksamhet

Budget 2020

Regionala kulturutgifter:
Kultursamverkansmodellen

21 887 000

Primärkommunala kulturutgifter:
Studieförbundsstöd

2 770 000

Övrig allmänkultur (kulturstöd, barnkultur, offentlig konst m.m.)

9 376 000

Bibliotek

27 207 000

Kulturskola

18 349 000

Summa kulturutgifter

79 589 000

Summa budget Region Gotland:

5 240 074 000

Kulturbudgetens andel av Region Gotlands totala budget (%):

1,52

Fig 2. Fördelning av regionala och primärkommunala kulturutgifter i Region Gotlands budget.

6.2 Gotland i förhållande till riket
Statistik över samhällets kulturutgifter publiceras
regelbundet av både Kulturrådet och Myndigheten
för kulturanalys. Här kan utläsas statens, regionernas
och kommunernas årliga kulturutgifter. På kommunal
nivå inräknas utgifter för bibliotek, musik/kulturskola,
stöd till studieförbund och övrig kultur. I den senast
presenterade statistiken (för 2018) kan vi utläsa att Gotlands kommun ligger på tredje plats i riket med 1.411
kr per invånare39. Denna statistik är dock missvisande,
eftersom det är Region Gotlands siffror som redovisas
och i dessa är också regionala kulturutgifterna, som i
alla andra svenska kommuner ligger i en landstingseller regionbudget, inräknade. Med avdrag för dessa
blir de primärkommunala kulturutgifter cirka 1.075
kr/invånare, vilket istället placerar Gotlands på den
nedre delen av skalan i riket.

p.g.a. öläget, är gynnat av staten och erhåller det i särklass
största statsbidraget i landet per capita. Finansieringen
av den regionala kulturverksamheten genom Kultursamverkansmodellen är sålunda stark medan den
primärkommunala finansieringen är relativt svag i en
riksjämförelse.
Gotland erhåller dessutom statligt stöd för restaurering
av kyrkobyggnader och, genom Länsstyrelsen, för åtgärder i värdefulla kulturmiljöer samt för verksamheten
inom Skapande skola och i form av utvecklingsmedel
till kulturskolan och biblioteksverksamheten. Dessa
medel varierar över åren och redovisas inte här.

Ur Statens kulturråds statistik40 kan vi dock utläsa att
Gotland är den region i landet som, efter Region Västra
Götaland, lägger mest regionala pengar per invånare i
Kultursamverkansmodellen och att Gotland dessutom,

39 Myndigheten för kulturanalys, Statistik samhällets kulturutgifter, kommunernas nettokostnader för kultur 2018
40 Statens Kulturråd, Rapport: Uppföljning av kulturområdens årliga bidrag 2010-2018 i Kultursamverkansmodellen
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7. Avslutning och tack
Region Gotland vill på detta sätt tacka alla – och det är verkligen riktigt
många – som på olika sätt har medverkat till utarbetandet av denna
kulturplan.
Vi tackar först och främst alla ideella krafter och alla frilansande kulturskapare som med engagemang, intresse och kunskap medverkat i ett stort antal dialogmöten. Vi tackar våra regionala
kulturinstitutionschefer och våra kulturkonsulenter för alla texter, idéer och tankar ni har levererat
och alla möten ni har deltagit i. Tack också till alla kollegor som aktivt och intresserat medverkat
kring era ansvarsområden.
Ett stort och varmt tack och uppskattning till alla er – ideella, professionella, kollegor och andra
– som gav oss kloka råd och kritiska synpunkter i era remissvar.
Vi tackar våra gotländska fotografer för bra bilder som beskriver det vi på alla andra sidor försöker
säga i ord. Och avslutningsvis tackar vi Gutamålsgillet för ”sammenfattninggen”.

Applåder och tack. (foto: Karl Melander)
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En provokativ scen ur teatergruppen Unga Romas ”Att bossa en bitch” som är Shakespeares ”Så tuktas en argbigga” överförd till dagens samhälle. Bitchen vill inte bli bossad, och bilden kan här få stå för jämställdhet och ”metoo”, men också för vikten av armlängds avstånd till den
konstnärliga friheten och som en förbannelse från kulturlivet som drabbats så väldigt hårt av coronapandemin. (foto: Roland Hejdström).
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Överenskommelse Länsbiblioteket 2022
Gällande anslag av statliga och regionala medel inom kultursamverkansmodellen för
år 2022.

Länsbiblioteket
Gotland

Erhållet
statsbidrag

Erhållet
regionbidrag

Totalt

1 370 400 kr

715 300 kr

2 085 700 kr

Medlen beviljas under förutsättning att de ambitioner, mål och aktiviteter som
fastställts av regionfullmäktige i den regionala kulturplanen och som finns
återgivna och beskrivna i denna överenskommelse uppfylls.
Verksamhetsstödet kan utbetalas efter att Kulturrådet har meddelat
fördelningsbeslut och efter beslut i regionstyrelsen. Verksamhetsmedlen
utbetalas därefter kvartalsvis med en fjärdedel (1/4) av den totala summan per
gång.
Institution som erhållit medel ur kultursamverkansmodellen och som inte
använt dessa i enlighet med denna överenskommelse är återbetalningsskyldig.
Beslut om sådan återbetalningsskyldighet fattas av regionstyrelsen.
Datum:
För Region Gotland

För Länsbiblioteket Gotland

Angelica Andersson-Fihn,
Avdelningschef Kultur och fritid

Cecilia Herdenstam,
Bilioteksutvecklare

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-rs@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Karin Leoson

Villkor för Regional Biblioteksutveckling
Målsättningar
Nationella kulturpolitiska mål
Det yttersta syftet med det statliga stödet i kultursamverkansmodellen är att
verksamheten som erhåller stöd ska bidra till att uppnå de nationella kulturpolitiska
målen. Dessa mål är:
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska
prägla samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor,
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Statens kulturråds prioriteringar för verksamhetsbidrag inom
kultursamverkansmodellen
Målsättningen med Kulturrådets prioriteringar är att bidra till att regionala
kulturverksamheter ökar tillgängligheten till kultur och skapar förutsättningar för
ökad kvalitet och förnyelse. Till grund för de prioriteringar som görs inom
verksamhetsbidraget ligger följande strategiska områden:
•
•
•

utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka
samverkansformer och interregionala samarbeten.
ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur.
insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet.

En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger
goda möjligheter för kulturskapare och samverkar med professionella kulturaktörer
utan offentlig huvudman, så kallade fria aktörer.
Region Gotlands prioriteringar enligt den regionala utvecklingsstrategin är
insatser som:






Tillvaratagande av kulturens potential i ett generöst tvärsektoriellt samarbete
Främjande av skapande, språkutveckling och delaktighet för barn
Förstärkt tillgång till kultur och eget skapande för ungdomar och unga vuxna
Förbättrad tillgång till ändamålsenliga lokaler för kulturellt skapande
Främjande av kulturen som näring
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Region Gotlands mål och prioriteringar enligt Kulturplanen
Region Gotland har beslutat att den regionala kulturen under perioden 2021-2024
huvudsakligen ska fokusera på tre områden:
• Social hållbarhet
• Kulturskapandets villkor
• Kulturen som näring
Övergripande regionalt uppdrag
Gotlands länsbibliotek utgör den regionala biblioteksverksamheten på Gotland och
lyder under bibliotekslagen enligt 11 § ”Varje region och de kommuner som inte
ingår i en region ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja
samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är
verksamma i länet. Lag (2019:961).”
Länsbiblioteket är en regional utvecklingsavdelning som främjar folkbibliotekens
samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet genom omvärldsbevakning, insatser
för kompetenshöjning och kvalitets- och verksamhetsutveckling, utvecklingsprojekt,
nätverkande, och samarbeten internt och externt. Verksamheten följer Gotlands
biblioteksplan 2018-2021.
Gotlands Länsbibliotek ska följa och efterleva Kulturplan Gotland 2021-2024
– inom delarna där verksamhetsområdena bibliotek, läsfrämjande och
litteratur är beskrivna samt enligt den handlingsplan som följer kulturplanen,
enligt nedan:
1. Regionalt tillgängliggöra biblioteksverksamhet på Gotland
Regional Biblioteksutveckling ska:







verka för att Gotlands bibliotek är angelägna och tillgängliga mötesplatser för
alla med betoning på barn och unga, personer med funktionsnedsättning,
nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.
utveckla bibliotekspersonalens kompetens kring läsfrämjande metoder som
bidrar till att främja gotlänningarnas läslust och läsutveckling.
öka allmänhetens digitala delaktighet, kompetens och medie- och
informationskunnighet genom att utveckla bibliotekspersonalens digitala
kompetens och kunskaper kring användbara metoder.
ansvara för Gotlands taltidning för personer med läsnedsättningar.
fördela 50 000 kr i tryckningsstöd med syfte att främja utgivning av gotländsk
litteratur.
Kultur och hälsa – inleda en samverkan med hälsofrämjande enheten och
pröva biblioterapi och liknande metoder.

2. Vara en möjliggörare för Gotlands folkbibliotek och övriga litterära
aktörer
Institutionen ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom sitt
verksamhetsområde. Den ska samordna, förmedla och bygga kunskap bland annat
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genom skapandet och utvecklandet av nätverk och mötesplatser samt genom att delta
i samarbeten med andra kulturaktörer, civilsamhälle och fria professionella
kulturskapare.
Institutionen ska handleda och stötta genomförandet av projektet Stärkta bibliotek
genom att tillsammans med biblioteken:
 utbilda personalen i användardialog och medskapande, bemötande och
mångfald i syfte att, i samarbete med kommuninvånarna, utveckla och
anpassa bibliotekens verksamheter efter olika behov.
 ta fram en strategisk kommunikationsplan i syfte att förbättra och
målgruppsanpassa bibliotekens utåtriktade kommunikation.
 anpassa den mobila biblioteksverksamheten i syfte att nå fler.
 skapa uppsökande verksamheter för målgrupper som inte lika frekvent
använder biblioteken, framför allt ungdomar och unga vuxna.
 utveckla ett nytt biblioteksdatasystem
 utveckla pilotverksamhet för servicepunkter på biblioteken
 institutionen ska möjliggöra överföring av projektet Bokstart till ordinarie
verksamhet.
 utveckla personalens kompetenser kring läsfrämjande metoder och
genomföra insatser framför allt gentemot barn och unga, personer med annat
modersmål än svenska, personer med dyslexi och andra funktionsvariationer.
 stärka samarbetet mellan folk- och skolbiblioteken och samverka med
skolbiblioteken kring kompetensutveckling.
 bidra till att öka allmänhetens digitala delaktighet – framförallt äldre, personer
med funktionsnedsättningar och nyanlända – genom samverkan inom
regionen och med övriga samhällsaktörer och med insatser både i och
utanför biblioteksrummet.
 arbeta för att tydliggöra bibliotekens roll som förmedlare av pålitliga
informationskällor gentemot allmänheten genom aktiviteter och strategisk
marknadsföring.
 särskilt prioritera aktiviteter för att stärka barns och ungas MIK-kompetenser
Institutionen ska verka för att litterärt verksamma har goda villkor samt sträva
efter att biblioteken ska beakta mångfaldsperspektivet1 och arvodera
professionella litterärt verksamma enligt tillämpliga avtal och
arvodesrekommendationer, exempelvis MU-avtalet och KLYS’
arvodesrekommendationer.
Regional Biblioteksutveckling har ett strategiskt främjandeuppdrag inom
litteraturområdet och biblioteksutvecklaren har en rådgivande funktion och är
samtalspart för idéer och frågor, undersöker behov av och initierar
seminarieverksamhet, utbildningar och projekt. Samverkan med andra regioner
nationellt är en viktig del av arbetet.

1

Avser aspekterna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.
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Institutionen ska genomföra insatser för att synliggöra den gotländska litteraturen
och dess aktörer för gotlänningarna, samt stärka de organisatoriska förutsättningarna
för litteraturen som konstform.
Institutionen ska synliggöra gotländska litterära aktörer för skolan och andra
uppdragsgivare internt och externt, i biblioteksrummen och digitalt samt utveckla
folkbiblioteken i sin roll som värd för litterära evenemang och förmedlare av lokal
litteratur. Gotlands bokmässa kan utvecklas som en litterär scen och mötesplats för
gotländsk litteratur.
Litteraturutvecklaren ingår i RFKU, Regionalt Forum för kulturutveckling.
3. Verka för att biblioteksutveckling på Gotland håller hög kvalitet och
bidrar med konstnärlig utveckling och förnyelse
Institutionen ska göra omvärldsanalyser, bidra till forskning och
kunskapsuppbyggnad till sin verksamhet, initiera ny kunskap och testa nya
grepp.
Institutionen ska främja talangutveckling och inspirera till barn och ungas eget
litterära skapande. Genom att regelbundet arrangera skrivarkurser för barn och unga
i samverkan med andra aktörer och skapa möjligheter för litterära aktörer att ingå i
Skapande skola.
4. Ansökan och redovisning
Ansökan om verksamhetsstöd görs senast 30 september. Till denna ansökan
skall bifogas en verksamhetsplan för det kommande året med mål och
aktiviteter som svarar mot kulturplanen.
Institutionen ska redovisa verksamheten i Kulturdatabasen senast 31 mars,
dels i en årsberättelse, där institutionen redogör för viktiga händelser,
ekonomiskt resultat och en beskrivning av hur institutionen arbetat med att
uppfylla målen i kulturplanen.
I övrigt åligger det institutionerna att i förekommande fall rapportera det som
efterfrågas från Region Gotland, Kulturrådet och/eller annan myndighet.
5. Dialoger och möten
Enskilda möten
Dialog inom kultur- och fritidsavdelningen ska löpande föras samt två
avstämningar per år. Avstämningarna avser verksamhetsplan, beslut om
verksamhetsmedel, verksamhetsberättelse, prognos för måluppfyllelse samt
eventuella revideringar av kulturplanen och denna överenskommelse.
Gemensamma möten
Därutöver möts samtliga institutionschefer och kultur- och fritidsavdelningen
gemensamt minst en gång per år för samråd och övergripande avstämning.
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6. Avvikelse i förhållande till planerad verksamhet
Om en institutions verksamhet förändras väsentligt i förhållande till villkoren
ska kultur- och fritidsavdelningen snarast kontaktas. Förändringar kan
medföra att verksamhetsstödet påverkas. På motsvarande sätt ska kultur- och
fritidsavdelningen i så god tid som möjligt kontakta institutionen om det
uppstår förändringar i de förutsättningar som ligger till grund för
verksamhetsstödet.
Kontaktpersoner
Regional Biblioteksverksamhet

Kultur- och fritidsavdelningen

Cecilia Herdenstam
cecilia.herdenstam@gotland.se

Karin Leoson
karin.leoson@gotland.se
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Överenskommelse Gotlands Museum 2022
gällande anslag av statliga och regionala medel inom kultursamverkansmodellen för
år 2022.

Gotlands Museum

Erhållet
statsbidrag
10 219 000

Erhållet
regionbidrag
8 373 400

Totalt
18 592 400

Medlen beviljas under förutsättning att de strategiska prioriteringar, mål och
aktiviteter som fastställts av regionfullmäktige i den regionala kulturplanen
och som finns återgivna och beskrivna i denna överenskommelse uppfylls.
Verksamhetsstödet kan utbetalas efter att Kulturrådet har meddelat
fördelningsbeslut och efter beslut i regionstyrelsen. Verksamhetsmedlen
utbetalas därefter kvartalsvis med en fjärdedel (1/4) av den totala summan per
gång.
Institution som erhållit medel ur kultur-samverkansmodellen och som inte
använt dessa i enlighet med denna överenskommelse kan bli
återbetalningsskyldig. Beslut om sådan återbetalningsskyldighet fattas av
regionstyrelsen.
Datum:
För Region Gotland

För Gotlands Museum

Angelica Andersson-Fihn,
Avdelningschef Kultur och fritid

Susanne Thédéen,
Länsmuseichef Gotlands Museum

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-rs@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Villkor för Gotlands museum
Målsättningar
Nationella kulturpolitiska mål
Det yttersta syftet med det statliga stödet i Kultursamverkansmodellen är att verksamheten
som erhåller stöd ska bidra till att uppnå de nationella kulturpolitiska målen. Dessa mål är:
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska
ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets
utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor,
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Gotlands museum ska även följa museilagen samt de statliga kulturpolitiska målen.
Dessa är att främja:
 ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används
och utvecklas
 människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta
ansvar för kulturmiljön
 ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till
kunskap, bildning och upplevelser
 en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön
tas till vara i samhällsutvecklingen.
Statens kulturråds prioriteringar för verksamhetsbidrag inom kultursamverkansmodellen
Målsättningen med Kulturrådets prioriteringar är att bidra till att regionala
kulturverksamheter ökar tillgängligheten till kultur och skapar förutsättningar för ökad
kvalitet och förnyelse. Till grund för de prioriteringar som görs inom verksamhetsbidraget
ligger följande strategiska områden:
•
•
•

utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka
samverkansformer och interregionala samarbeten.
ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur.
insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet.

En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger goda
möjligheter för kulturskapare och samverkar med professionella kulturaktörer utan offentlig
huvudman, så kallade fria aktörer.
Region Gotlands prioriteringar enligt den regionala utvecklingsstrategin är insatser
som:





Tillvaratagande av kulturens potential i ett generöst tvärsektoriellt samarbete
Främjande av skapande, språkutveckling och delaktighet för barn
Förstärkt tillgång till kultur och eget skapande för ungdomar och unga vuxna
Förbättrad tillgång till ändamålsenliga lokaler för kulturellt skapande
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Främjande av kulturen som näring

Region Gotlands mål och prioriteringar enligt Kulturplanen
Region Gotland har beslutat att den regionala kulturen under perioden 2021-2024
huvudsakligen ska fokusera på tre områden:
• Social hållbarhet
• Kulturskapandets villkor
• Kulturen som näring
Med i Kulturplanen finns ett antal politiskt prioriterade områden att beakta i
överenskommelsen. Dessa kan kortfattat sammanfattas enligt följande:









Kultur och hälsa
Kulturens betydelse för demokrati och yttrandefrihet
Barn, ungdomar och unga vuxna
Kulturtillgången på landsbygderna
Socialt utsatta områden
Ökad självfinansieringsgrad i de regionala institutionerna
Ökad synlighet
Kreativa näringar och närmare samverkan kultur – näringsliv

Övergripande regionalt uppdrag
Gotlands museum ska följa och efterleva Kulturplan Gotland 2021-2024 – inom
delarna där verksamhetsområdena kulturarv och kulturmiljö, bildkonst samt slöjd,
form och design är beskrivna samt enligt den handlingsplan som följer kulturplanen.
1. Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet och förvalta sina samlingar
Institutionen ska säkerställa en god förvaltning och vård av museets samlingar,
vara en angelägen kulturmötesplats för hela Gotland året runt och stärka kulturens
roll i bildning och lärande och öka medborgarnas förmåga till källkritik.
Institutionen ska stärka tillgängligheten till kultur med särskilt fokus på ungdomar
och unga vuxna, uppmuntra barn och unga genom kulturupplevelser och eget
skapande att utveckla en naturlig nyfikenhet inför konstnärliga uttryck och inför
kulturarvet.
Institutionen ska verka för att alla människor oavsett kön, ålder, etnicitet, religion,
funktionsförmåga, sexuell läggning osv kan ta del av museets verksamhet.
2. Vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
Institutionen ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom sitt
verksamhetsområde. Den ska samordna, förmedla och bygga kunskap bland annat
genom skapandet och utvecklandet av nätverk och mötesplatser samt genom att delta
i samarbeten med andra kulturaktörer, civilsamhälle och fria professionella
kulturskapare.
Institutionen ska sörja för att stödja fria professionella kulturskapare, bland annat
genom tillfälliga anställningar, rådgivning samt att bidra med kompetens vid
samarbeten och gemensamma projektansökningar. Även amatörer och ideella ska på
olika sätt stödjas genom samarbeten.
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Genom att anta arbetssätt och metoder som främjar samordning ska både
kulturutvecklare och fria professionella kulturskapare kunna dra nytta av den
plattform som institutionen utgör.
Vid tillfällig anställning av fria professionella kulturskapare ska institutionen beakta
mångfaldsperspektivet1 och arvodera dessa enligt tillämpliga avtal och
arvodesrekommendationer, exempelvis MU-avtalet och KLYS’
arvodesrekommendationer.
Institutionen ska främja att jämställdhet och jämlikhet inom verksamheten uppnås i
praktiken och aktivt arbeta med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.
3. Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med konstnärlig
utveckling och förnyelse
Institutionen ska hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin verksamhet samt
vara en plattform för konstnärlig utveckling och förnyelse inom området.
Institutionen ska göra omvärldsanalyser, bidra till forskning och
kunskapsuppbyggnad till sin verksamhet, initiera ny kunskap och testa nya grepp.
Institutionen ska sträva mot att aktivt arbeta med miljömässigt hållbar utveckling för att
bidra till att Gotland blir ett ekologiskt hållbart samhälle till 2025.
Institutionen ska årligen genomföra undersökningar där slutkonsumenten får svara på frågor
om nöjdhet kring utbud och innehåll i verksamheten.
4. Tillhandahålla främjandeverksamhet genom huvudmannaskap för
kulturutvecklare
Institutionen har huvudmannaskap för fyra 50%-iga tjänster: Två utvecklare inom
områdena konst och kulturarv samt två inom slöjd/form. Institutionen ska i sitt
huvudmannaskap tillse att arbetsledning och skapande av strukturer för arbetssätt
och verksamhet möjliggör för utvecklarna att fullfölja sitt uppdrag. Utvecklarna ska,
oberoende av huvudmannaskapet, kunna arbeta främjande över hela fältet inom sina
respektive områden. Utvecklarna ingår även i den gemensamma
utvecklarorganisationen från och med 2022. Huvudmannaskapet kommer att
utvärderas under 2023. Institutionen ska för utvecklarna räkning tillhandahålla
arbetsplats inklusive erforderlig teknik och verksamhetsbudget.
Medel för konst-, kulturarvs- och slöjd/formutvecklare ingår i denna tilldelning med
medel för lön och arbetsplatskostnader samt områdesspecifika medel.

Del av total
fördelning
Konstutvecklare
Kulturarvsutvecklare
Slöjd/formutvecklare

Erhållet
statsbidrag
272 000
219 500
779 000

Erhållet
Filmutvecklare,
regionbidrag
Totalt
212 000
484 000
189 500
409 000
439 000
1 218 000

Avser aspekterna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.
1

Regionstyrelseförvaltningen
Kultur- och fritidsavdelningen
Karin Leoson

Övriga villkor för utvecklarna anges sist i denna överenskommelse.
5. Ansökan och redovisning
Ansökan om verksamhetsstöd görs senast 30 september. Till denna ansökan skall
bifogas en verksamhetsplan för det kommande året med mål och aktiviteter som
svarar mot kulturplanen. Senast 15 januari bör institutionen inkomma med avisering
kring behov av ramutökning för nästkommande år.
Institutionen ska årligen redovisa verksamheten senast 3 mars dels i Kulturdatabasen,
dels i en årsberättelse, där institutionen redogör för viktiga händelser, ekonomiskt
resultat och en beskrivning av hur institutionen arbetat med att uppfylla målen i
kulturplanen.
I övrigt åligger det institutionerna att i förekommande fall rapportera det som
efterfrågas från Region Gotland, Kulturrådet och/eller annan myndighet.
6. Dialoger och möten
Enskilda möten
Institutionen och kultur- och fritidsavdelningen för löpande dialog samt två
avstämningar per år. Avstämningarna avser verksamhetsplan, beslut om
verksamhetsmedel, verksamhetsberättelse, prognos för måluppfyllelse samt
eventuella revideringar av prioriteringar och aktiviteter.
Gemensamma möten
Därutöver möts samtliga institutionschefer och kultur- och fritidsavdelningen
gemensamt minst en gång per år för samråd och övergripande avstämning.
7. Avvikelse i förhållande till planerad verksamhet
Om en institutions verksamhet förändras väsentligt i förhållande till villkoren ska
kultur- och fritidsavdelningen snarast kontaktas. Förändringar kan medföra att
verksamhetsstödet påverkas. På motsvarande sätt ska kultur- och fritidsavdelningen i
så god tid som möjligt kontakta institutionen om det uppstår förändringar i de
förutsättningar som ligger till grund för verksamhetsstödet.

Det pandemiska läget 2022: Gotlands museum måste trots pandemin fortsätta verka
mot sin publik, digitalt men även live, men pandemin gör att delar av
överenskommelsen under 2022 kan vara svåra att uppfylla.

Övriga villkor angående konstutvecklare, kulturarvsutvecklare samt
slöjd- och formutvecklare
Gotlands Museum har, som huvudman för fyra halvtidstjänster som kulturutvecklare, ett
övergripande ansvar för främjandeverksamheten på Gotland inom områdena konst,
kulturarv och främjande av hemslöjd. Genom sitt huvudmannaskap för kulturarvs-, konstoch slöjd- och formutvecklarna ska Gotlands Museum i relation till befintliga resurser att
utvecklarna kan fullfölja sitt uppdrag i enlighet med Region Gotlands kulturplan 2021-2024:
 Att öka alla människors möjligheter att möta olika kulturyttringar.
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 Att bidra till att barn och unga, liksom andra prioriterade målgrupper, får möjlighet att

möta den professionella kulturens olika uttrycksformer hos såväl institutioner som fria
utövare.
 Att ha ett helhetsperspektiv inom respektive område med överblick och fördjupad
kunskap – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
 Att vara en aktiv resurs för alla utövare inom området, exempelvis genom att verka via
olika nätverk, ge stöd i frågor om extern finansiering och projektansökningar samt
initiera kompetensutveckling.
 Att arbeta både strategiskt och operativt, utefter främjandeområdets specifika
förutsättningar.
Utvecklarna ska vara en länk till civilsamhället och till fria professionella kulturskapare. I
uppdraget ingår även att främja barn och ungas möjligheter att tillgodogöra sig kunskaper
och färdigheter inom respektive område.
Utvecklarna ingår i RFKU, Regionalt Forum för Kulturutveckling.
Utvecklarna ska årligen ta fram en verksamhetsplan/handlingsplan som vid anmodan lämnas
in till kultur- och fritidsavdelningen, liksom en verksamhetsberättelse.
Medel för konsulenterna ingår i totalbeloppet i detta beslut om medel från Region Gotland
till Gotlands Museum.
 Konstutvecklare 50 %
Konstutvecklarens huvudområden är:
 Att arbeta främjande för konstsektorn och göra den gotländska konstscenen
tillgänglig för alla.
 Att verka för utveckling och förnyelse inom området samt verka för att tillskapa
externa medel till området genom lotsning till projektmedel och annan finansiering.
 Att skapa nätverks- och kompetensutvecklingsmöjligheter för de fria professionella.
 Kulturarvsutvecklare 50 %
Kulturarvsutvecklarens huvudområden är:
 Att vara är en lots till Gotlands Museums experter och unika kompetens.
 Att vara adjungerad och sammankallande i Region Gotlands Kulturarvsråd
 Att arbeta utvecklande och nära hembygdsföreningarna, kulturarvsentreprenörer
och andra kulturarvsaktörer.
 Att verka för förnyelse inom kulturarvsområdet.
 Slöjd- och formutvecklare, 2 st 50 %
Slöjd- och formutvecklarens huvudområden är:
 Tillgängliggörandet av slöjd, konsthantverk och form som kulturarv
 Utveckling av slöjd, konsthantverk och form som näring
 Kunskapsöverföring och spridande av bildning kring slöjd, konsthantverk och form.
 Nätverk och kompetensutvecklingsmöjligheter för fria professionella inom slöjd,
konsthanverk och småskalig design.
Kontaktpersoner
Gotlands Museum

Kultur- och fritidsavdelningen

Susanne Thedéen, Länsmuseichef
susanne.thedeen@gotlandsmuseum.se

Karin Leoson
karin.leoson@gotland.se
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Överenskommelse Gotlands musikstiftelse 2022
Gällande anslag av statliga och regionala medel inom kultursamverkansmodellen för år 2022.

Erhållet
statsbidrag
Gotlands
musikstiftelse

Erhållet
regionbidrag

8 270 000 tkr

Totalt

6 896 200 tkr 15 166 200 tkr

Medlen beviljas under förutsättning att de ambitioner, mål och aktiviteter som
fastställts av Regionfullmäktige i den regionala kulturplanen och som finns återgivna
och beskrivna i denna överenskommelse uppfylls.
Verksamhetsstödet kan utbetalas efter att Kulturrådet har meddelat fördelningsbeslut
och efter beslut i regionstyrelsen. Verksamhetsmedlen utbetalas därefter kvartalsvis
med en fjärdedel (1/4) av den totala summan per gång.
Institution som erhållit medel ur kultursamverkansmodellen och som inte använt
dessa i enlighet med denna överenskommelse är återbetalningsskyldig. Beslut om
sådan återbetalningsskyldighet fattas av Regionstyrelsen.

Datum:
För Region Gotland

För Gotlandsmusiken

Angelica Andersson-Fihn
Avdelningschef Kultur och fritid

Dag Franzén
Chef Gotlandsmusiken

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-rs@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Villkor för Gotlandsmusiken
Nationella kulturpolitiska mål
Det yttersta syftet med det statliga stödet i Kultursamverkansmodellen är att verksamheten
som erhåller stöd ska bidra till att uppnå de nationella kulturpolitiska målen. Dessa mål är:
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska
ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets
utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor,
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Statens kulturråds prioriteringar för verksamhetsbidrag inom kultursamverkansmodellen
Målsättningen med Kulturrådets prioriteringar är att bidra till att regionala
kulturverksamheter ökar tillgängligheten till kultur och skapar förutsättningar för ökad
kvalitet och förnyelse. Till grund för de prioriteringar som görs inom verksamhetsbidraget
ligger följande strategiska områden:
•
•
•


utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka
samverkansformer och interregionala samarbeten.
ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur.
insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet.
En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger
goda möjligheter för kulturskapare och samverkar med professionella kulturaktörer
utan offentlig huvudman, så kallade fria aktörer.”

Region Gotlands prioriteringar enligt den regionala utvecklingsstrategin






Tillvaratagande av kulturens potential i ett generöst tvärsektoriellt samarbete
Främjande av skapande, språkutveckling och delaktighet för barn
Förstärkt tillgång till kultur och eget skapande för ungdomar och unga vuxna
Förbättrad tillgång till ändamålsenliga lokaler för kulturellt skapande
Främjande av kulturen som näring

Region Gotlands mål och prioriteringar enligt Kulturplanen
Region Gotland har beslutat att den regionala kulturen under perioden 2021-2024
huvudsakligen ska fokusera på tre områden:
•
•
•

Social hållbarhet
Kulturskapandets villkor
Kulturdriven tillväxt
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Övergripande regionalt uppdrag
Det regionala uppdraget innebär att institutionen inom sitt verksamhetsområde ska:

1. Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
Institutionen ska verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av ålder, kön,
etnicitet, funktionsförmåga, ekonomiska, geografiska eller sociala hinder – möjlighet
att delta i, och ta del av, det regionala kulturlivet.
Jämställdhet och jämlikhet inom verksamheten ska uppnås i praktiken och
institutionen ska aktivt arbeta med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.
Institutionen ska bredda det publika deltagandet och utöka medverkan av fria
professionella aktörer i institutionens verksamheter.
Barn, ungdomar och unga vuxnas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas med målet att
utbudet för dessa målgrupper ska utökas och breddas. Öns musiktalanger ska utvecklas och
tillvaratas.
2. Vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
Institutionen ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom sitt
verksamhetsområde. Den ska bidra till att samordna, förmedla och bygga kunskap
bland annat genom skapandet och utvecklandet av nätverk och mötesplatser samt
genom att delta i samarbeten med andra kulturaktörer, civilsamhälle och fria
professionella kulturskapare.
Institutionen ska stimulera konstnärlig och kulturell mångfald, samt för sörja för att
stödja fria professionella kulturskapare, genom exempelvis tillfälliga anställningar,
rådgivning, tillhandahållande av lokaler, teknik eller expertis inom området. Även
amatörer och ideella ska på olika sätt stödjas genom samarbeten.
Genom att anta arbetssätt och metoder som främjar samordning ska både
kulturutvecklare och fria professionella kulturskapare kunna dra nytta av den
plattform som institutionen utgör.
Vid tillfällig anställning av fria professionella kulturskapare ska institutionen beakta
mångfaldsperspektivet1 och arvodera dessa enligt tillämpliga avtal och
arvodesrekommendationer, exempelvis MU-avtalet och KLYS’
arvodesrekommendationer.

3. Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med konstnärlig
utveckling och förnyelse
Institutionen ska hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin verksamhet samt
vara en plattform för konstnärlig utveckling och förnyelse inom området.
Institutionen ska göra omvärldsanalyser, koppla forskning till sin verksamhet, initiera
ny kunskap och testa nya grepp.

Avser aspekterna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.
1
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Gotlandsmusiken ska inrätta ett programråd för att säkra konstnärlig förnyelse och
mångfald i utbudet eller för att möta publikens önskemål.

4. Skapa förutsättningar för främjandeverksamhet genom samarbete med
musikutvecklaren
Institutionen ska skapa förutsättningar för ett bra samarbete med musikutvecklaren
och därmed möjliggöra för denna att fullfölja sitt uppdrag. Utvecklaren ska,
oberoende av huvudmannaskapet, kunna arbeta främjande över hela fältet inom sina
respektive områden.

5. Ansökan och redovisning
Ansökan om verksamhetsstöd görs årligen senast 1 oktober. Till denna ansökan skall
bifogas en verksamhetsplan för det kommande året med mål och aktiviteter som
svarar mot kulturplanen.
Institutionen ska redovisa verksamheten i Kulturdatabasen senast 31 mars, dels i en
årsberättelse, där institutionen redogör för viktiga händelser, ekonomiskt resultat och
en beskrivning av hur institutionen arbetat med att uppfylla målen i kulturplanen.
I övrigt åligger det institutionerna att i förekommande fall rapportera det som
efterfrågas från Region Gotland, Kulturrådet och/eller annan myndighet.

6. Dialoger och möten
Enskilda möten
Institutionen och kultur- och fritidsavdelningen för löpande dialog samt två
avstämningar per år. Avstämningarna avser verksamhetsplan, beslut om
verksamhetsmedel, verksamhetsberättelse, prognos för måluppfyllelse samt
eventuella revideringar av kulturplanen och denna överenskommelse.
Gemensamma möten
Därutöver möts samtliga institutionschefer och kultur- och fritidsavdelningen
gemensamt minst en gång per år för samråd och övergripande avstämning.

7. Avvikelse i förhållande till planerad verksamhet
Om en institutions verksamhet förändras väsentligt i förhållande till villkoren ska kultur- och
fritidsavdelningen snarast kontaktas. Förändringar kan medföra att verksamhetsstödet
påverkas. På motsvarande sätt ska kultur- och fritidsavdelningen i så god tid som möjligt
kontakta institutionen om det uppstår förändringar i de förutsättningar som ligger till grund
för verksamhetsstödet.
Det pandemiska läget 2022: Gotlandsmusiken måste trots pandemin fortsätta verka mot sin
publik, digitalt men även live, men pandemin gör att delar av överenskommelsen under 2022
kan vara svåra att uppfylla.
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Kontaktpersoner
Gotlandsmusiken

Kultur- och fritidsavdelningen

Dag Franzén
dag.franzen@gotlandsmusiken.se

Karin Leoson
karin.leoson@gotland.se
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Överenskommelse Länsteatern på Gotland 2022
Gällande anslag av statliga och regionala medel inom kultursamverkansmodellen för år 2022.

Länsteatern på
Gotland

Erhållet
statsbidrag

Erhållet
regionbidrag

Totalt

5 000 000 kr

3 935 400 kr

8 935 400 kr

Medlen beviljas under förutsättning att de ambitioner, mål och aktiviteter som
fastställts av regionfullmäktige i den regionala kulturplanen och som finns återgivna
och beskrivna i denna överenskommelse uppfylls.
Verksamhetsstödet kan utbetalas efter att Kulturrådet har meddelat fördelningsbeslut
och efter beslut i regionstyrelsen. Verksamhetsmedlen utbetalas därefter kvartalsvis
med en fjärdedel (1/4) av den totala summan per gång.
Institution som erhållit medel ur kultursamverkansmodellen och som inte använt
dessa i enlighet med denna överenskommelse är återbetalningsskyldig. Beslut om
sådan återbetalningsskyldighet fattas av regionstyrelsen.

Datum:
För Region Gotland

För Länsteatern på Gotland

Angelica Andersson-Fihn
Avdelningschef Kultur och fritid

Thomas Sundström
Länsteaterchef

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-rs@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Villkor för Länsteatern på Gotland
Nationella kulturpolitiska mål
Det yttersta syftet med det statliga stödet i Kultursamverkansmodellen är att verksamheten
som erhåller stöd ska bidra till att uppnå de nationella kulturpolitiska målen. Dessa mål är:
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska
ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets
utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor,
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Statens kulturråds prioriteringar för verksamhetsbidrag inom
kultursamverkansmodellen
Målsättningen med Kulturrådets prioriteringar är att bidra till att regionala
kulturverksamheter ökar tillgängligheten till kultur och skapar förutsättningar för ökad
kvalitet och förnyelse. Till grund för de prioriteringar som görs inom verksamhetsbidraget
ligger följande strategiska områden:
•
•
•


utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka
samverkansformer och interregionala samarbeten.
ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur.
insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet.
En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger
goda möjligheter för kulturskapare och samverkar med professionella kulturaktörer
utan offentlig huvudman, så kallade fria aktörer.

Region Gotlands prioriteringar enligt den Regionala utvecklingsstrategin:
•
•
•
•
•

Tillvaratagande av kulturens potential i ett generöst tvärsektoriellt samarbete
Främjande av skapande, språkutveckling och delaktighet för barn
Förstärkt tillgång till kultur och eget skapande för ungdomar och unga vuxna
Förbättrad tillgång till ändamålsenliga lokaler för kulturellt skapande
Främjande av kulturdriven tillväxt

Region Gotlands mål och prioriteringar enligt Kulturplanen
Region Gotland har beslutat att den regionala kulturen under perioden 2021-2024
huvudsakligen ska fokusera på tre områden:
• Social hållbarhet
• Kulturskapandets villkor
• Kultur som näring
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Övergripande regionalt uppdrag
Det regionala uppdraget innebär att institutionen inom sitt verksamhetsområde ska:
1. Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
Institutionen ska verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av ålder, kön,
etnicitet, funktionsförmåga, ekonomiska, geografiska eller sociala hinder – möjlighet
att delta i, och ta del av, det regionala kulturlivet.
Barn, ungdomar och unga vuxnas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas.
Institutionen ska främja att jämställdhet och jämlikhet inom verksamheten uppnås i
praktiken och aktivt arbeta med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.
Institutionen ska bredda det publika deltagandet och utöka medverkan av fria
professionella aktörer i de institutionens verksamheter.
Institutionen ska arrangera kulturresor med bussar till olika teater- och dansaktiviteter, från
landsbygderna till Visby och vice versa.
Institutionen ska förbättra möjligheterna för unga vuxna att engagera och utbilda sig inom
teaterområdet.
2. Vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
Institutionen ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom sitt
verksamhetsområde. Den ska bidra till att samordna, förmedla och bygga kunskap
bland annat genom skapandet och utvecklandet av nätverk och mötesplatser samt
genom att delta i samarbeten med andra kulturaktörer, civilsamhälle och fria
professionella kulturskapare.
Institutionen ska stimulera konstnärlig och kulturell mångfald, samt för sörja för att
stödja fria professionella kulturskapare, genom exempelvis tillfälliga anställningar,
rådgivning, tillhandahållande av lokaler, teknik eller expertis inom området. Även
amatörer och ideella ska på olika sätt stödjas genom samarbeten.
Genom att anta arbetssätt och metoder som främjar samordning ska både
kulturutvecklare och fria professionella kulturskapare kunna dra nytta av den
plattform som institutionen utgör.
Vid tillfällig anställning av fria professionella kulturskapare ska institutionen beakta
mångfaldsperspektivet1 och arvodera dessa enligt tillämpliga avtal och
arvodesrekommendationer, exempelvis MU-avtalet och KLYS’
arvodesrekommendationer.
3. Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med konstnärlig
utveckling och förnyelse
Institutionen ska hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin verksamhet samt
vara en plattform för konstnärlig utveckling och förnyelse inom området.
1

Avser aspekterna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.
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Institutionen ska göra omvärldsanalyser, koppla forskning till sin verksamhet, initiera
ny kunskap och testa nya grepp. Mål och metoder ska utarbetas i syfte att öka
förnyelsen på scen samt stödja konstnärlig utveckling och främja kvalitet.
Institutionen ska genomföra undersökningar där slutkonsumenten får svara på frågor
om nöjdhet kring utbud och innehåll i verksamheten. Detta innebär både att få svar
från personer som teatern i dagsläget inte når, men även befintlig publik.
4. Skapa förutsättningar för främjandeverksamhet genom samarbete med teateroch dansutvecklarna
Institutionen ska skapa förutsättningar för ett bra samarbete med dans- och
teaterutvecklarna och därmed möjliggöra för dessa att fullfölja sitt uppdrag.
Utvecklarna ska, oberoende av huvudmannaskapet, kunna arbeta främjande över
hela fältet inom sina respektive områden.
5. Ansvara för Länsdans på Gotland
Länsdansuppdraget 2022 innebär att:








Arrangera en dansvecka 2022 i samarbete med danskonsulent.
Arrangera ett nationellt dansresidens 2022 i samarbete med danskonsulenten.
Den konstnärliga ledningen ska vara behjälplig i att ta fram en handlingsplan för att
utveckla dansen i linje med kulturplanen.
Vara en operativ verkställande part i arrangerande av professionella
dansföreställningar på Gotland.

Bidra till utveckling och förnyelse inom den professionella dansen på
Gotland genom ovanstående.
Inhämta kunskap om utvecklingen på dansområdet nationellt genom,
samarbete med konsulent/erna, omvärldsbevakning och kontinuerliga
dialoger.

Ekonomi för länsdansuppdraget är under 2022 210 000 kr.
6. Ansökan och redovisning
Ansökan om verksamhetsstöd görs senast 30 september. Till denna ansökan skall
bifogas en verksamhetsplan för det kommande året med mål och aktiviteter som
svarar mot kulturplanen.
Institutionen ska redovisa verksamheten i Kulturdatabasen senast 31 mars, samt i en
årsberättelse, där institutionen redogör för viktiga händelser, ekonomiskt resultat och
en beskrivning av hur institutionen arbetat med att uppfylla målen i kulturplanen.
I övrigt åligger det institutionerna att i förekommande fall rapportera det som
efterfrågas från Region Gotland, Kulturrådet och/eller annan myndighet.
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6. Dialoger och möten
Enskilda möten
Institutionen och kultur- och fritidsavdelningen för löpande dialog samt två
avstämningar per år. Avstämningarna avser verksamhetsplan, beslut om
verksamhetsmedel, verksamhetsberättelse, prognos för måluppfyllelse samt
eventuella revideringar av kulturplanen och denna överenskommelse.
Gemensamma möten
Därutöver möts samtliga institutionschefer och kultur- och fritidsavdelningen
gemensamt minst en gång per år för samråd och övergripande avstämning.

7. Avvikelse i förhållande till planerad verksamhet
Om en institutions verksamhet förändras väsentligt i förhållande till villkoren ska kultur- och
fritidsavdelningen snarast kontaktas. Förändringar kan medföra att verksamhetsstödet
påverkas. På motsvarande sätt ska kultur- och fritidsavdelningen i så god tid som möjligt
kontakta institutionen om det uppstår förändringar i de förutsättningar som ligger till grund
för verksamhetsstödet.
Det pandemiska läget 2022: Länsteatern måste trots pandemin fortsätta verka mot sin publik,
digitalt men även live, men pandemin gör att delar av överenskommelsen under 2022 kan
vara svåra att uppfylla.

Kontaktpersoner
Länsteatern på Gotland
Thomas Sundström
Thomas.sundstrom@ltpg.se

Kultur- och fritidsavdelningen
Karin Leoson
karin.leoson@gotland.se
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Överenskommelse Film på Gotland 2022
Gällande anslag av statliga och regionala medel inom kultursamverkansmodellen för år 2022.

Film på Gotland

Erhållet
statsbidrag

Erhållet
regionbidrag

Totalt

1 119 700

1 962 500

3 082 200

Medlen beviljas under förutsättning att de ambitioner, mål och aktiviteter som
fastställts av Regionfullmäktige i den regionala kulturplanen och som finns återgivna
och beskrivna i denna överenskommelse uppfylls.
Verksamhetsstödet kan utbetalas efter att Kulturrådet har meddelat fördelningsbeslut
och efter beslut i regionstyrelsen. Verksamhetsmedlen utbetalas därefter kvartalsvis
med en fjärdedel (1/4) av den totala summan per gång.
Institution som erhållit medel ur kultursamverkansmodellen och som inte använt
dessa i enlighet med denna överenskommelse är återbetalningsskyldig. Beslut om
sådan återbetalningsskyldighet fattas av Regionstyrelsen.

Datum:
För Region Gotland

För Film på Gotland

Angelica Andersson-Fihn
Avdelningschef Kultur och fritid

Paola Ciliberto
Enhetschef Film på Gotland

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-rs@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Villkor för Film på Gotland
Nationella filmpolitiska mål

Det yttersta syftet med det statliga stödet i kultursamverkansmodellen är att
verksamheten som erhåller stöd ska bidra till att uppnå de nationella kulturpolitiska
målen. Dessa mål är:
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig
kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
Film på Gotland ska även bidra till att uppnå de nationella filmpolitiska målen:
1. Utveckling och produktion av värdefull svensk film sker kontinuerligt och i olika
delar av landet.
2. Allt fler ser värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i hela landet.
3. Filmarvet bevaras, används och utvecklas.
4. Svensk film sprids alltmer utomlands och kvalificerat internationellt utbyte och
samverkan sker på filmområdet.
5. Barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild och ges möjligheter till
eget skapande.
6. Jämställdhet och mångfald präglar filmområdet.
7. Filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet.

Statens kulturråds prioriteringar för verksamhetsbidrag inom
kultursamverkansmodellen
Målsättningen med Kulturrådets prioriteringar är att bidra till att regionala
kulturverksamheter ökar tillgängligheten till kultur och skapar förutsättningar för ökad
kvalitet och förnyelse. Till grund för de prioriteringar som görs inom verksamhetsbidraget
ligger följande strategiska områden:
•
•
•

utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka
samverkansformer och interregionala samarbeten.
ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur.
insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet.

En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger goda
möjligheter för kulturskapare och samverkar med professionella kulturaktörer utan offentlig
huvudman, så kallade fria aktörer.
Region Gotlands prioriteringar enligt den regionala utvecklingsstrategin






Tillvaratagande av kulturens potential i ett generöst tvärsektoriellt samarbete
Främjande av skapande, språkutveckling och delaktighet för barn
Förstärkt tillgång till kultur och eget skapande för ungdomar och unga vuxna
Förbättrad tillgång till ändamålsenliga lokaler för kulturellt skapande
Främjande av kulturen som näring
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Region Gotlands mål och prioriteringar enligt Kulturplanen
Region Gotland har beslutat att den regionala kulturen under perioden 2021-2024
huvudsakligen ska fokusera på tre områden:
•
•
•

Social hållbarhet
Kulturskapandets villkor
Kulturdriven tillväxt

Övergripande regionalt uppdrag
Det regionala uppdraget innebär att institutionen inom sitt verksamhetsområde ska:

1. Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
Institutionen ska verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av ålder, kön,
etnicitet, funktionsförmåga, ekonomiska, geografiska eller sociala hinder – möjlighet
att delta i, och ta del av, det regionala kulturlivet.
Institutionen ska främja att jämställdhet och jämlikhet inom verksamheten uppnås i
praktiken och aktivt arbeta med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.
Institutionen ska bredda det publika deltagandet och utöka medverkan av fria
professionella aktörer i de institutionens verksamheter, främja spridningen av
gotländsk film och stärka nätverket för visningsfrågor. Öns biografer och
visningsarrangörer ska ges möjlighet till teknisk upprustning och ha god tillgång till
utbildade maskinister.
Institutionen ska bidra till hållbar tillväxt, stärka bilden av Gotland och vara en självklar del
av den identitet som formar människorna på Gotland.
Barn, ungdomar och unga vuxnas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas.
Institutionen ska öka barn och ungas delaktighet i utformandet av filmkulturell
verksamhet, stärka filmens roll som verktyg för lärande i skolan och stärka MIKkompetensen bland pedagoger. Samt erbjuda talanger och professionella goda
möjligheter till nätverkande och möjligheter att ta del av långsiktiga
utvecklingsinsatser.
Filmproduktion på Gotland ska vara socialt och miljömässigt hållbar.
2. Vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
Institutionen ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom sitt
verksamhetsområde. Den ska bidra till att samordna, förmedla och bygga kunskap
bland annat genom skapandet och utvecklandet av nätverk och mötesplatser samt
genom att delta i samarbeten med andra kulturaktörer, civilsamhälle och fria
professionella kulturskapare.
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Institutionen ska stimulera konstnärlig och kulturell mångfald, samt för sörja för att
stödja fria professionella kulturskapare genom exempelvis tillfälliga anställningar,
rådgivning, tillhandahållande av lokaler, teknik eller expertis inom området. Även
amatörer och ideella ska på olika sätt stödjas genom samarbeten.
Genom att anta arbetssätt och metoder som främjar samordning ska både
kulturutvecklare och fria professionella kulturskapare kunna dra nytta av den
plattform som institutionen utgör.
Vid tillfällig anställning av fria professionella kulturskapare ska institutionen beakta
mångfaldsperspektivet1 och arvodera dessa enligt tillämpliga avtal och
arvodesrekommendationer, exempelvis MU-avtalet och KLYS’
arvodesrekommendationer.
Institutionen ska samordna och utveckla filmen gentemot barn och unga tillsammans
med Kulturskolan och de resurser som finns där samt ingå i nätverket PRU.
3. Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med konstnärlig
utveckling och förnyelse
Institutionen ska hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin verksamhet samt
vara en plattform för konstnärlig utveckling och förnyelse inom området.
Institutionen ska göra omvärldsanalyser, koppla forskning till sin verksamhet, initiera
ny kunskap och testa nya grepp.
Institutionen ska medverka till en ökad kunskap om och synlighet av spel som konst- och
kulturområde samt som en motor för innovation och utveckling inom andra områden.
Samt verka för tillkomsten av fler mötesplatser och tillgängliga lokaler för kreativa
spelaktiviteter och möjligheter till nätverkande. Det ska finnas likvärdiga möjligheter för barn
och unga att delta i spelkulturen och själva få prova på eget spelskapande.
Institutionen ska utveckla nya verksamheter inom området kultur och hälsa i tvärsektoriella
samarbeten.
4. Tillhandahålla främjandeverksamhet genom huvudmannaskap för filmutvecklare
Institutionen ansvarar för tjänsten som filmutvecklare, som även ingår i den
gemensamma organisationen för regionala kulturutvecklare. Utvecklaren/utvecklarna
ska, oberoende av huvudmannaskapet, kunna arbeta främjande över hela fältet inom
sina respektive områden.
Medel för filmutvecklaren ingår i denna tilldelning med medel för lön och
arbetsplatskostnader samt områdesspecifika medel.
Del av total
fördelning

Erhållet
statsbidrag

Filmutvecklare

220 000

Erhållet
regionbidrag
189 500

Filmutvecklare,
Totalt
409 500

Avser aspekterna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.
1
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5. Ansvara för genomförande av Filmstrategi Gotland 2018-2023
Ansvaret innebär 2022 att:
 genomföra och följa upp mål, fokusområden och aktiviteter i strategi och
handlingsplan
 revidera filmstrategin i enlighet med kulturplanen 2021-2024
 uppdatera handlingsplanen löpande
 hålla i samverkansforum med öns filmaktörer 2 ggr per år
 utveckla interregional samverkan
6. Ansökan och redovisning
Ansökan om verksamhetsstöd görs senast 30 september. Till denna ansökan skall
bifogas en verksamhetsplan för det kommande året med mål och aktiviteter som
svarar mot kulturplanen.
Institutionen ska årligen redovisa verksamheten dels i Kulturdatabasen senast 31
mars, dels i en årsberättelse, där institutionen redogör för viktiga händelser,
ekonomiskt resultat och en beskrivning av hur institutionen arbetat med att uppfylla
målen i kulturplanen.
I övrigt åligger det institutionen att i förekommande fall rapportera det som
efterfrågas från Region Gotland, Kulturrådet och/eller annan myndighet.

6. Dialoger och möten
Enskilda möten
Institutionen och kultur- och fritidsavdelningen för löpande dialog samt två
avstämningar per år. Avstämningarna avser verksamhetsplan, beslut om
verksamhetsmedel, verksamhetsberättelse, prognos för måluppfyllelse samt
eventuella revideringar av kulturplanen och denna överenskommelse.
Gemensamma möten
Därutöver möts samtliga institutionschefer och kultur- och fritidsavdelningen
gemensamt minst en gång per år för samråd och övergripande avstämning.

7. Avvikelse i förhållande till planerad verksamhet
Förändringar kan medföra att verksamhetsstödet påverkas. På motsvarande sätt ska kulturoch fritidsavdelningen i så god tid som möjligt kontakta institutionen om det uppstår
förändringar i de förutsättningar som ligger till grund för verksamhetsstödet.
Det pandemiska läget 2022: Film på Gotland måste trots pandemin fortsätta verka, mot sina
målgrupper, såväl live där det går men även digitalt.

5 (7)

Regionstyrelseförvaltningen
Kultur- och fritidsavdelningen
Karin Leoson

8. Villkor för filmfrämjandeuppdraget 50%
Film på Gotland har i sitt främjandeuppdrag ett övergripande ansvar för utvecklingen på
Gotland inom området film.
Filmfrämjandets tre huvudområden är:
 Att arbeta främjande inom filmområdet för att utveckla förutsättningarna för film på
Gotland.
 Att stödja filmproduktion, film för och av barn och unga samt biograf- och
visningsfrågor.
 Att arbeta nära de olika filmaktörerna och vara en länk mellan dem.
Främjandeuppdraget omfattar ett 50%-igt tjänsteutrymme, men är, precis som i andra delar
av landet, uppdelat på flera personer. På Film på Gotland 2021 arbetar en utvecklare för
visning/arrangörsskap/kommunikation, en utvecklare för barn och unga/strategiska frågor
och en filmkommissionär/filmutvecklare. Den tjänst som kallas filmutvecklare främjar
specifikt talangutveckling och professionella filmares projekt genom att dela ut stöd,
sammankalla till produktionsforum och talangdagar och vara bollplank i filmarnas och
filmarbetarnas tekniska och konstnärliga utveckling. Genom sitt främjandeuppdrag kan Film
på Gotland fullfölja uppdragen i enlighet med Region Gotlands kulturplan 2021-2024 med
att:
 öka alla människors möjligheter att möta olika kulturyttringar.
 bidra till att barn och unga, liksom andra prioriterade målgrupper, får möjlighet att möta

den professionella kulturens olika uttrycksformer hos såväl institutioner som fria
utövare.
 ha ett helhetsperspektiv inom respektive område med överblick och detaljkännedom –
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
 vara en aktiv resurs för alla utövare inom området, exempelvis genom att verka via olika
nätverk, ge stöd i frågor om extern finansiering och projektansökningar samt initiera
kompetensutveckling.
 arbeta både strategiskt och operativt, utefter främjandeområdets specifika förutsättningar.
2022 träder förändringar gällande utvecklarorganisationen i kraft. Medel för
främjandeverksamheten ingår i totalbeloppet i detta beslut om medel från Region
Gotland till Film på Gotland.
Utvecklarens ansvarsområde
Främjandet innebär att samordna och skapa kontakter med olika aktörer inom filmområdet
och med andra politikområden där filmen kan spela en roll. I uppdraget ingår att utveckla
nya vägar för publikkontakter samt att ta initiativ till projekt som förnyar och utvecklar
områdena. Det innebär att göra (den gotländska) filmen mer tillgängliga för alla.
Främjandeuppdraget innebär en rådgivande funktion och är samtalspart för idéer och frågor,
undersöker behov av och initierar seminarieverksamhet, utbildningar och projekt. Samverkan
med andra regioner nationellt och internationellt är en viktig del av arbetet. Film på Gotland
är medlem i det nationella nätverket Filmregionerna tillsammans med Sveriges övriga 18
filmresurscentrum.
En av Film på Gotlands utvecklare ingår i RFKU, Regionalt Forum för Kulturutveckling och
representerar då samtliga utvecklare inom de olika områdena.
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Utvecklare på Film på Gotland ska årligen ta fram en områdesanalys samt en
verksamhetsplan/handlingsplan som vid anmodan lämnas in till kultur- och
fritidsförvaltningen, liksom en verksamhetsberättelse.
Kontaktpersoner
Film på Gotland

Kultur- och fritidsavdelningen

Paola Ciliberto, enhetschef
paola.ciliberto@gotland.se

Karin Leoson
karin.leoson@gotland.se

Förslag fördelning KSM 2022

Premisser
•
•
•

Fördelning av såväl statliga som regionala medel
Ändrade förutsättningar: Ny utvecklarorganisation.
Kultursamverkansmodellen har förstärkts med ca 99 Mkr, varav Gotland
tilldelades nästan 1,3 Mkr i ramförstärkning.

Kultur- och fritidsavdelningen

Fördelning statlig förstärkning…
- Ökad digitalisering och digitalt tillgängliggörande
Gotlands Museum, digitalisering kulturarvet

300 000 kr

- Ökat arbete för breddat deltagande med fokus barn – unga vuxna
Gotlands Musikstiftelse
200 000 kr
- Fria professionellas förutsättningar inom KSM
Länsteatern på Gotland, anställa aktörer
Gemensamt utvecklarorganisationen

Kultur- och fritidsavdelningen

200 000 kr
68 120 kr

… forts fördelning statlig förstärkning
- Förstärkning av litteraturområdet
Regional biblioteksutveckling, läsfrämjande barn/bokstart

100 000 kr

- Säkerställande av tillgänglighet
Film på Gotland, stärka skolbioverksamheten

100 000 kr

- Utvecklingsområden
Dansutvecklaren
Slöjdutvecklarna

100 000 kr
200 000 kr

Kultur- och fritidsavdelningen

Förslag till fördelning 2022
Statsbidrag

Förstärkning Regionala medel

Gotlands Museum 8 648 500
Konstutveckl.
272 000
Kulturarvsutv.
219 500
Slöjdutveckl.
579 000
Gotlandsmusiken 8 070 000
Länsteatern 4 800 000 200 000
Länsbilblioteket
1 270 400
Film på Gotland
799 700
Filmutveckl.
220 000
Dansutveckling
418 000
Litteraturutv.
237 000
Musikutveckling
237 000
Teaterutveckling
217 000
Gemensam utv
99 780

300 000

Totalt

7 532 900 16 481 400
212 000
484 000
189 500
409 000
200 000
439 000
1 218 000
200 000
6 896 200 15 166 200
3 935 400
8 935 100
100 000
715 300
2 085 700
100 000
1 773 000
2 672 700
189 500
409 000
100 000
277 000
795 000
197 000
434 000
197 000
434 000
177 000
394 000
68 120
40 700
208 600

Kulturens finansiering
Nationell jämförelse kulturpeng

Innehåll
• Finansiering av den gotländska kulturen – hur är kulturen resurssatt?
• Nationella jämförelser
• Återstartsutredningen – om kulturens finansiering framåt

Kultur- och fritidsavdelningen

Regional utvecklingsstrategi (RUS)
RUS:
En kreativ ö med plats för hela livet.
• Främja hälsa, delaktighet och trygghet
• Utveckla kulturen och ta vara kulturmiljöerna
• Säkra kompetensen
• Utveckla attraktionskraften

Kultur- och fritidsavdelningen

Kulturbudget Region Gotland (2019)
Primärkommunala medel

58,9 Mkr

Regionala medel

23,0 Mkr

Bibliotek
Kulturskola
Studieförbund
Övrigt: Stöd, barnkultur, konst, löner kultur

27,9
18,1
2,7
10,2

Inom Kultursamverkansmodellen
Övriga regionala medel
Filmsamverkan Stockholm

SUMMA:
Kultur- och fritidsavdelningen

21,5
1,3
0,2

ca

82 Mkr

Nationell jämförelse kulturpeng
Varje medborgare får ta del av både kommunala och regionala kulturmedel.
Hur ser den kommunala, den regionala och den totala kulturpengen ut för
kommun- och regioninvånare i Sverige?

- Överblick regionala medel (hela Sverige)
- Överblick kommunala medel (utvalda kommuner)
- Total kulturpeng för de studerade platserna

Kultur- och fritidsavdelningen

Jämförelse regionala kulturmedel (2019)
Region
Västra Götaland
Örebro
Kalmar
Norrbotten
Jönköping
Jämtland
Dalarna
Gävleborg
Västerbotten
Blekinge
Östergötland
Västernorrland
Sörmland
Kronoberg
Halland
Värmland
Skåne
Gotland
Västmanland
Uppsala

Kr/invånare
738
681
632
592
569
565
552
550
489
488
481
481
454
422
409
407
392
375
363
245

% av total regional driftskostnad
2,4
2,2
2,0
1,8
1,9
1,1
1,7
1,7
1,6
1,5
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,3
1,3
1,1
1,2
0,8

Stora skillnader
Regionalt organiseras kulturen väldigt olika. Olikheten i kostnader beror främst
på tre faktorer:

1 Vad man har valt att ta ett regionalt ansvar för.
2 Vilka institutioner (operahus, folkhögskolor osv) som finansieras av regionen.
3 Politisk hållning: Hur viktig man anser att kulturen är som drivkraft för
utveckling, etablering och social hållbarhet.

Regionala kulturmedel – SAMMANFATTNING
• Gotland är tredje från botten gällande regional kulturfinansiering
• En regional folkhögskola inkluderas
• Saknar scenkonsthus
• Högre kostnader för kulturell infrastruktur
• Högre kostnader för resor för regionalt utbyte
• Saknas medel utanför Kultursamverkansmodellen
för finansiering av projekt, kultur och hälsa, spel
m m.

Jämförelse kommunala kulturmedel (2019)
Kommun
Emmaboda

Antal invånare
9445

Kr/invånare
2301

Luleå
Skellefteå
Växjö

78105
72589
94129

1666
1324
1303

Falun
Kalmar
Nyköping
Varberg
Mölndal
Östersund
Gotland
Karlskrona

59406
69467
56591
61601
69364
63779
59686
66622

1223
1219
1196
1183
1157
1139
988
911

Kommunala medel
Redovisas i statistiken i fyra poster:
Allmänt

T ex stöd, kultur i skolan, offentlig konst, löner

Bibliotek

Kostnader för folkbibliotek; lokaler, löner, drift

Kulturskola

Löner, lokaler, drift

Studieförbund

Stöd till studieförbund

Kommunala medel – bibliotek (2019)
Kommun
Emmaboda

kr/inv
882

Luleå
Mölndal
Växjö
Skellefteå
Gotland

590
555
513
489
467

Kalmar
Varberg
Falun
Nyköping
Karlskrona
Östersund
378

448
441
438
426
406

Kommentar
Gotland ligger relativt högt gällande
finansiering av folkbiblioteken.

Kommunala medel – kulturskola (2019)
Kommun
Luleå
Falun
Gotland
Kalmar
Varberg
Mölndal

kr/inv
351
369
303
294
274
257

Emmaboda
Växjö
Östersund
245
Karlskrona
Skellefteå
Nyköping

228
225
205
199
196

Kommentar
Gotland ligger högt gällande
finansiering av kulturskolan.
Egenavgifterna varierar stort.
Skellefteå har avgiftsfritt,
Emmaboda 500 kr, Falun 600-830,
Gotland 900-1350 kr och Växjö 9501425 kr.

Kommunala medel – studieförbund (2019)
Kommun
Skellefteå
Östersund
Gotland

kr/inv
69

Luleå
Nyköping
Falun
Varberg
Karlskrona
Mölndal
Emmaboda
Kalmar
Växjö

33
33
31
31
31
30
30
28
21

46

53

Kommentar
Gotland ligger högt gällande
finansiering av studieförbund.
Hanteringen och samverkan med
studieförbunden behöver
kvalitetssäkras.

Kommunala medel – allmänt (2019)
Kommun
Emmaboda

kr/inv
1161

Luleå
Skellefteå
Växjö

692
567
544

Nyköping
Östersund

541
463

Kalmar
Varberg
Falun
Mölndal
Karlskrona
Gotland

449
437
385
315
269
172

Kommentar
Gotland ligger extremt lågt.
Skillnader syns främst gällande
medel för stödgivning
till kulturorganisationer och
enskilda utövare, satsningar på
kulturell infrastruktur för ffa barn
och unga.

Kommunala medel – SAMMANFATTNING
•

Gotlands låga placering beror främst på den låga finansieringen av området
”allmänt”, dvs stödgivning, infrastruktursatsningar och bemanning.

•

En medelplacering gällande finansiering av biblioteken är förväntad, med tanke på
kostnader för infrastruktur och tillgänglighet över hela ön.

•

Vi har en förhållandevis dyr kulturskola – hög skattefinansiering samt höga avgifter.

•

Vi har en generös fördelning till studieförbunden, men har internt tappat
hanteringen av dessa i nedläggningen av kultur- och fritidsförvaltningen.

Jämförelse total kulturpeng (2019)
Kommun/region
kr/inv
Emmaboda/Kalmar
2933
Luleå/Norrbotten
2262
Mölndal/Västra Götaland
1895
Kalmar/Kalmar
1851
Skellefteå/Västerbotten
1813
Falun/Dalarna
1775
Växjö/Kronoberg
1725
Östersund
/Jämtland
1704
Nyköping/Sörmland
1650
Varberg/Halland
1592
Karlskrona/Blekinge
1399
Gotland/Gotland
1363

Mer än Gotland
kr/inv
i procent
1570
215 %
2262
166 %
532
139 %
488
136 %
450
133 %
412
130 %
362
127 %
341
125 %
287
121 %
229
117 %
36
103 %

Behov ökad finansiering
för att nå samma nivå
94 Mkr
54 Mkr
32 Mkr
29 Mkr
27 Mkr
25 Mkr
22 Mkr
20 Mkr
17 Mkr
14 Mkr
2 Mkr

Kulturens förutsättningar på Gotland
• Ö-läget
• Kulturen som en drivande kraft för besöksnäringen
• Näst högst andel KKN-företag i Sverige (efter Stockholm)
• Lågt socialt deltagande i hälsoundersökningar (20 % står helt utanför)
• Hög psykisk ohälsa

Nationella återstartsutredningen
Från kris till kraft – återstart för kulturen
SOU 2021:77.

• Förstärk kulturens ekonomiska förutsättningar
långsiktigt
• Förbättra förutsättningarna för kulturella och
kreativa näringar (KKN)

Kulturenheten, Region Gotland

Bidragsöversyn
Lägesrapport

Projektstatus
• Kort lägesuppdatering, avgränsningar samt tidplan
• ”Sneak peak” kartläggning
• Medskick inför frågor till arbetsmöte

Kultur- och fritidsavdelningen

Syfte med uppdraget
1. Revidera gällande bidragsbestämmelser
2. samt skapa tydliga strukturer för arbetsprocesser och kvalitetssäkring

Kultur- och fritidsavdelningen

Tidplan
Uppdragsstart: 2021-11-08
Hösten 2021 – dec 2022
Juni 2022 – maj 2023

Kulturenheten
Fritidsenheten

-

Förslaget planeras gå upp 8/11 på KFB – 12/12 RF.

-

Nya bestämmelser för kulturen börjar gälla 1/6 2023.

Aktuellt – kulturens bidrag
•
•
•
•
•

Kartläggning, omvärldsspaning & analys
Fastställande av arbetsprocess/tidplan samt gränsdragning
Riskanalys
Fastställande av referensgrupper och mötesplanering
Planering av dialogmöten

Kultur- och fritidsavdelningen

Nivå bidragsbestämmelser
•
•
•
•
•

RUS – Regional utvecklingsstrategi, 2040
BIDRAGSBESTÄMMELSER
Kulturplanen, 2021-2024
Biblioteksplanen
Filmstrategin, 2018-2023

-

Bidragskriterier som svarar mot RUS, revidering ca vart 10:e år.

-

Stödgivningen ska även ta hänsyn till
Kulturplanen, Biblioteksplanen och Filmstrategin.

Dokumentet
• Stort revideringsbehov, otidsenligt dokument.
• Rörigt, eftersom man försökt att slå ihop två olika verksamheter (kultur och
fritid) som inte är särskilt lika i stödgivningen.
• Nuvarande dokument styr även stödgivning inom UAF.
-

Det färdiga dokumentet ska reglera de stöd som fördelas genom KFA.

-

Kulturens del revideras först inklusive övergripande skrivningar,
fritids del i steg 2.

Kartläggning & analys
-

Ändamålsenlighet gentemot styrdokument

-

Hur svarar bidragsgivningen mot behoven?

-

Hur fungerar arbetsprocesser, kvalitetsarbete och uppföljning?

Kultur- och fritidsavdelningen

Sneak peak kartläggning/analys
• Mest och flest stöd för stabilitet.
• Fördelningen mellan konstområden är ojämn.
• Medel för projekt/idéutveckling inom endast två konstområden
(film och litteratur).
• Behovet är dubbelt så stort som stödgivningen.
• Handläggningen behöver kvalitetssäkras.
• En utökad och standardiserad uppföljning krävs.
• Dokumentet bör innehålla principer för revidering.

Kultur- och fritidsavdelningen

Arbetsmöte
Redovisning av hela kartläggningen och analysen + diskussion:
1 Varför?

Vad ska stödgivningen leda till?

2 Vad?
bidragsformer?
3 För vilka?

Vad är det vi vill stötta? Vilka
Organisationer, privatpersoner, företag?

Syfte, mål och visioner.

1 Varför stödgivning?
Nuvarande (mot Vision 2025):
”Att skapa förutsättningar för utveckling, välbefinnande, motion och kreativa aktiviteter bidrar till att
alla kan skapa sig en egen identitet med hälsa, välbefinnande för ett attraktivt Gotland. Ett rikt och
varierat föreningsliv är en viktig bärare av vår demokratiska samhällssyn.”

RUS 2040:
”Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa är
grunden för ett socialt hållbart Gotland. Att människor är inkluderade, känner trygghet,
delaktighet och tillit till varandra är grundläggande byggstenar för samhällsutvecklingen.”
https://rus.gotland.se/?page_id=1110
”Ett levande kulturliv är en omistlig del av det demokratiska samhället och ett
kännetecken för en dynamisk och attraktiv region. Tillgång till kultur och eget skapande
bidrar till nya möten och ett rikare liv. Kulturaktiviteter fungerar ofta som brobyggare
mellan människor och stärker tilliten i samhället.”
https://rus.gotland.se/?page_id=1438

2 Vad är det vi vill stötta?
Nuvarande: ”Kvalitet både vad det gäller bredd och spets.”

A

Vilka typer av aktiviteter vill vi stimulera?

B

Vilka bidragsformer ska vi rikta mot dessa?

Hur gör vi idag? Vad saknas? Hur gör andra?

Vad har vi idag? Hur gör andra?

Kultur- och fritidsavdelningen

A Typer av aktiviteter
Skapande

Idéutveckling, nytänkande

Publikmöte

Tillgänglighet, deltagande

Utveckling

Konstnärlig utveckling,
kompetensutveckling

Stabilitet

Hållbarhet

Kultur- och fritidsavdelningen

B Bidragsformer – Gotland
Skapande
Filmstöd
Tryckningsstöd

Publikmöte

Arrangemangsstöd

Stabilitet

Verksamhetsbidrag
Driftstöd samlingshållande föreningar
Investeringsstöd

Konstnärlig utveckling
Stipendier
Kulturpris

250’
Produktion
Produktion
Publikmöte/visning
Drift
Drift
Underhåll
Utveckling
Uppmärksamhet

200’
50’

446’

446’

6 894’
5 744’
525’
625’

98’

73’
25’

Övriga konstformer
saknas
Idag även läger,
workshops –
kompetensutveckling
Hur ska
bestämmelserna för
samlingslokaler se ut
framöver?
Konstnärlig utveckling
för mer etablerade?

-

B Bidragsformer – omvärldsspaning
Skapande

Projektstöd (t ex Halland, Jönköping, Västerbotten) - regionala & kommunala,
växthusstöd (Gävleborg), idépeng (Halmstad)

Publikmöte

Arrangemangsstöd (alla kommuner),
ungdomsinitiativ – kommunala (t ex Nordanstig, Jönköping)

Stabilitet

Verksamhetsstöd (t ex Halmstad, Sundsvall) - kommunala
Anläggningsbidrag (Sundsvall), upprustningsbidrag (Örnsköldsvik),
riktat bidrag anläggning (Ånge)
Studieförbundsstöd (alla utom Laholm och Nordanstig)

Konstnärlig utveckling

Stimulansbidrag (Laholm), utbildningsbidrag – kommunala (Ovanåker),
stipendier (t ex Varberg), stöd konstnärlig utveckling (Halmstad)

Övriga idéer

Redaktörsstöd, bussbidrag, integrationsbidrag

-

3 För vilka?
Nuvarande:
Inledning – föreningar.
Under respektive stöd – andra aktörer, olika skrivningar – exempel:
”Amatörer och professionella kulturaktörer”
”Organisationer verksamma på Gotland”
”Organisationer, enskilda personer eller grupper”
Inom kulturområdet finns även ett behov av stöd mot gruppen fria professionella
kulturskapare, vilka ofta är organiserade i företagsform.
En diskussion kring hur vi möter de fria professionellas behov är av intresse.

Arbetsmöte bokas!
När går det – möjligt i mars?
Inbjudan kommer att innehålla frågor och ett litet underlag
för diskussion i respektive politisk grupp.

Kultur- och fritidsavdelningen

Tack för idag
- och på återseende!

Kultur- och fritidsavdelningen
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Fördelning av medel till regionala länsinstitutioner inom kultursamverkansmodellen

Ärendenummer: RS 2022/59
Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

 De regionala kulturinstitutionerna inom kultursamverkansmodellen beviljas
medel enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Kultursamverkansmodellen tilldelas statliga och regionala medel. Samtliga
fördelas av Region Gotland till de regionala kulturinstitutionerna inom
modellen: Gotlands museum, Länsteatern på Gotland, Film på Gotland,
Gotlandsmusiken och Länsbiblioteket på Gotland. Kultursamverkansmodellen
inkluderar även de regionala kulturutvecklarnas arbete.
Verksamhetsåret 2022 ska totalt 50 127 500 kr fördelas, varav 27 356 000 kr i
statligt anslag och 22 771 500 kr i regionalt stöd. Dessa inkluderar indexuppräkning – regionala medel med 2% och statliga med 0,8% – samt en
permanent statlig ramförstärkning om 1 268 120.
För år 2022 omfördelas medel enligt den förändring av utvecklarorganisationen
som regionstyrelsen beslutade 2021-05-26, ärende RS 2021/63. Det innebär bland
annat att den permanenta statliga ramförstärkningen från 2021 på 888 000 kr
tillfaller utvecklarorganisationen, att medel omförs från Länsbiblioteket Gotland,
Länsteatern och Gotlands Museum samt att medel till utvecklarna redovisas
separat i fördelningen.
Syftet är stärka flexibilitet och utvecklingsmöjligheter genom att säkerställa att
utvecklarna har såväl områdesspecifika som gemensamma medel för
samverkan och kan överbrygga stuprör mellan områdena samt sätta ett ökat
fokus på att uppnå Kulturplanens horisontella mål.

forts.
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KFB § 4 forts.
Förslag till fördelning
FÖRSLAG

Statsbidrag

Ramförstärkning

REGIONALT
STÖD
Regionbidrag

Gotlands Museum, GM –
allmänt
GM Konstutveckling
GM
Kulturarvsutveckling
GM Slöjdutveckling
Gotlands Musikstiftelse
Länsteatern på Gotland
Länsbiblioteket Gotland
Film på Gotland, Fpg – allmänt
Fpg Filmutveckling
Dansutveckling
Litteraturutveckling
Musikutveckling
Teaterutveckling
Gemensamma utvecklarmedel,
RG

8 648 500

300 000

7 532 900

Totalt
2022
16 481 400

212 000
189 500

484 000
409 000

439 000
6 896 200
3 935 400
715 300
1 773 000
189 500
277 000
197 000
197 000
177 000
40 700

1 218 000
15 166 200
8 935 400
2 085 700
2 672 700
409 500
795 000
434 000
434 000
394 000
208 600

Summa fördelat ordinarie medel
Förstärkning att fördela

26 087 880

22 771 500

48 859 380
1 268 120

22 771 500
45,4%

50 127 500

FÖRDELNING 2022

Summa statligt/regionalt
Procent

STATLIGT STÖD

272 000
219 500
579 000
8 070 000
4 800 000
1 270 400
799 700
220 000
418 000
237 000
237 000
217 000
99 780

200 000
200 000
200 000
100 000
100 000
100 000

68 120

1 268 120
27 356 000
54,6%

Gällande fördelning av områdesspecifika medel till utvecklarna samt fördelning
av ramförstärkning, har individuella bedömningar gjorts inom varje område
och för varje aktör. Dans- och slöjd- och formutveckling som har svagare
strukturer och organisering föreslås kompenseras för detta med ökad
tilldelning av områdesspecifika medel samt med ramförstärkning.
Gotlands museum föreslås ramförstärkning utifrån museets äskande kring
digitalisering av kulturarvet, Gotlandsmusiken utifrån äskande kring breddat
deltagande med fokus på barn och unga vuxna och Länsteatern på Gotland
samt utvecklarorganisationen för att sätta ytterligare fokus på att stärka
samarbeten med fria professionella aktörer och villkoren för konstnärligt
skapande. Länsbiblioteket Gotland föreslås ramförstärkning för att ytterligare
stärka sitt framgångsrika utvecklingsarbete för läsfrämjande kring små barns
läsutveckling och Film på Gotland för att tillsammans med Kulturskolan
metodutveckla och stärka arbetet med skolbio på Gotland.
Pandemin har påverkat institutionerna och arbetet med kulturutveckling.
Region Gotland har under såväl 2020 som 2021 beviljat åtgärdspaket med
särskilda insatser, samtidigt som permanent uppräkning från staten skett under
båda dessa år.

forts.

Digital justering

Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-08

Protokoll
Sida 13 (22)

KFB § 4 forts.
Region-styrelseförvaltningens förslag på fördelning för 2022 sker mot bakgrund av dessa stödfördelningar, men också med tanke på den omfördelning
inom kultursamverkansmodellen som skett genom förändring av utvecklarorganisationen som träder i kraft 2022. Syftet är stärka flexibilitet och
utvecklingsmöjligheter i en föränderlig tid genom att säkerställa att utvecklarna
har såväl områdesspecifika (för de olika konstområdena) som gemensamma
medel (för samverkan) och kan överbrygga stuprör mellan områdena samt sätta
ett ökat fokus på att uppnå Kulturplanens horisontella mål.
Gällande fördelning av områdesspecifika medel till utvecklarna samt fördelning
av ramförstärkning, har individuella bedömningar gjorts inom varje område
och för varje aktör. Dans- och slöjd- och formutveckling som har svagare
strukturer och organisering föreslås kompenseras för detta med ökad tilldelning av områdesspecifika medel samt med ramförstärkning. Den ökade
tilldelningen av områdesspecifika medel till dans- och formutveckling
balanserar upp förändringarna för tjänsteutrymmena genom omorganisationen
som träder i kraft 2022. Dans- och slöjd- och formområdena bedöms också
kräva ramförstärkning för att stärka svaga infrastrukturer på dessa områden,
med hänvisning till prioriteringsgrunderna för det statliga stödet.
Gotlands museum föreslås ramförstärkning utifrån museets äskande kring
digitalisering av kulturarvet, vilket även är ett akut behov som lyfts på nationellt
plan som en utmaning för hela kulturarvsområdet. Det handlar om att skapa
digitala versioner av fysiska föremål, böcker och arkivmaterial som finns i
samlingarna. Att digitalisera kulturarvet ökar befolkningens tillgång till vår
gemensamma historia och möjliggör museets utvecklingsarbete med digital
förmedling och digital publik verksamhet.
Gotlandsmusiken föreslås en ramförstärkning utifrån sitt äskande kring
breddat deltagande med fokus på barn och unga vuxna, en viktig målgrupp
som kräver förnyelse- och utvecklingsarbete där Gotlandsmusiken redan är på
god väg.
Länsteatern på Gotland föreslås ramförstärkning för att sätta ytterligare fokus
på att stärka samarbeten med fria professionella aktörer och villkoren för
konstnärligt skapande, liksom utvecklarorganisationen.
Länsbiblioteket föreslås ramförstärkning för att ytterligare stärka sitt framgångsrika utvecklingsarbete för läsfrämjande kring små barns läsutveckling i
enlighet med Vårt Gotland 2040, och Film på Gotland föreslås en ramförstärkning för att tillsammans med Kulturskolan metodutveckla och stärka
arbetet med skolbio på Gotland.

forts.

Digital justering

Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-08
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I ett uppkopplat digitalt rörligbildlandskap på nätet krävs att barn och unga i
skolan säkerställs att få ta del av den professionella filmens långa berättande
och kvalitet såväl som det pedagogiska samtalet efter filmupplevelsen såväl
som det pedagogiken i att fånga och samtala kring intrycken efter upplevelsen.
Tvärperspektiv
Förslag till beslut är förenligt med gällande lagstiftning och står i proportion
med de mål som ställts upp i Region Gotlands kulturplan. Förslaget är en
förstärkning av kultursamverkansmodellens aktörer.
Tre särskilda insatser i årets förslag till fördelning stärker barnperspektivet:
Satsning på Gotlandsmusikens utveckling kring målgruppen barn och unga,
Film på Gotlands utveckling gällande film i skolan i samarbete med
Kulturskolan samt förstärkning gällande regional biblioteksutveckling och små
barns läsande. Ett mål för utvecklarnas gemensamma arbete är att införa ett
barnsamråd, ett så kallat ekonätverk, för att öka barn och ungas delaktighet i
kulturutbudet samt kring årets kultursommarjobb.
Klimat och miljöperspektiv har inte bedömts vara relevanta i denna
bedömning.
Kultursamverkansmodellens aktörer arbetar generellt efter mål i Kulturplanen
kring landsbygdssäkring och bedriver verksamhet över hela Gotland.
Förstärkning i modellen betyder även förstärkning av kultur på landsbygderna.
Utvecklarna kommer under 2022 arbeta horisontellt med föryngring av
arrangörsskap på de gotländska landsbydgerna. Utvecklarna avser att följa upp
2021 års projekt kring scenkonst och hbtq-frågor i samarbete med elevhälsan
och integrerar därmed ett ökat jämställdhetsperspektiv i arbetet riktat mot barn
och unga.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karin Leoson, verksamhetsutvecklare, regionstyrelseförvaltningen
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Kulturrådets beslut 2022-01-27
Region Gotlands Kulturplan 2021-2024
Överenskommelser Gotlands Museum, Gotlandsmusiken, Länsteatern på
Gotland, Gotlands Länsbibliotek och Film på Gotland.
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-01-31
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Handläggare Per Wallstedt, strateg

Ärende RS 2022/79
Datum 11 februari 2022
Sida 1 (3)

Mottagare
Regionstyrelsen

Verksamhetsanpassning Rävhagen
Förlag till beslut

•
•

Regionstyrelseförvaltningen fortsätter att utreda både omlokalisering av
konstgräset till Visborg och samtidigt fortsatt undersöka möjligheterna till
förvärv av mark bakom Wisby ridklubbs (WRK) ridhus.
Återrapport till BuB i maj.

Sammanfattning

Wisby ridklubb (WRK) har en växande verksamhet och behovet av att få bättre
tillgång till anläggning är stort. Vid kultur- och fritidsberedningen 16/12 fick
Regionstyrelseförvaltningen följande uppdrag:


att undersöka möjligheterna att förvärva bakomliggande mark vid
Rävhagen till ridsport.



att undersöka möjligheterna till omlokalisering av konstgräsplan från
Rävhagen till Visborgsområdet

WRK:s Verksamheten är lokaliserad vid Rävhagen i Visby. Det finns två
huvudspår att titta närmare på vad gäller utveckling av WRK:s
anläggningstillgång. Det en är att efter planerad sanering omlokalisera den
befintliga konstgräsplanen till Visborg och frigöra hela den ytan till ridsporten.
Detta kräver dock en nyinvestering i både ny konstgräsplan, företrädelsevis på
Visborgsområdet, och en verksamhetsanpassning av ytan i gropen. Alternativ
två är att förvärva mark bakom ridhuset och verksamhetsanpassa den till
ridsportens behov. Förvaltningens förslag är att gå vidare och fortsatt se på
bägge alternativen med återrapport till BuB i maj.

Ärendebeskrivning

Wisby ridklubb har en verksamhet som har behov av en större anläggning.
Uppdraget som Regionstyrelseförvaltningen fick på KFB i december var
följande:


att undersöka möjligheterna att förvärva bakomliggande mark vid
Rävhagen till ridsport.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland
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att undersöka möjligheterna till omlokalisering av konstgräsplan från
Rävhagen till Visborgsområdet

Delar av anläggningen ligger på andra sidan väg 143 med en passage under
vägen vilket är en säkerhetsrisk med tanke på hur hästarna kan påverkas av den
tunga trafiken. I och med det behöver föreningen se över lösningar som är på
samma sida väg 143 som ridhuset. I dagsläget har två alternativ visat sig. Det
ena är få full tillgång till grusgropen där det i dag ligger en konstgräsplan på
halva ytan. En sanering av grusplanen och ytan där konstgräsplanen är beslutat
sedan tidigare, och projektet har från början syftat till att ersätta konstgräset på
samma plats. Men efter sanering skulle en lösning kunna vara att omlokalisera
konstgräsplanen till Visborg och frigöra ytan till ridsporten. Det andra
alternativet är att förvärva mark bakom ridhuset och verksamhetanpassa den
till ridsportens behov.
De två idrotter som påverkas av ärendet är ridsport och fotboll. Avstämningar
och möten har hållits med Wisby ridklubb (WRK) som har sin verksamhet på
området, och WRK ser ett förvärv bakom ridhuset som det bästa alternativet i
dagsläget. Dialog har även skett med Gotlands Fotbollsförbund som
framhåller vikten av att kontinuerligt ha tillgång till två konstgräsplaner för
fotbollen.
Bedömning

Det finns risker och möjligheter med bägge vägvalen. Vad gäller alternativet att
omlokalisera konstgräset och frigöra både ytan som i dag är konstgräsplan samt
grusytan ytan som ligger bredvid till ridsport är det tidsfaktorn som är den
främsta utmaningen. Upphandling av sanering och tillhörande återställande av
konstgräs är upphandlad, men överklagad. Det är i skrivande stund inte klart
om överklagan går igenom eller inte. Detta medför att det är oklart vilken
tidsrymd som finns för att istället för att återställa konstgräset på plats, hitta en
omlokalisering på exempelvis Visborg. Det måste även hittas investeringsmedel
för en omlokalisering och dessa behöver hittas inom innevarande år. Ärendet
om att flytta var uppe till budgetberedningen 2019, utan att något parti tog upp
den i sin budget då. Även med grusgropen som ridyta innebär en passage över
en väg för ryttare och häst för att ta sig till ridbanan. Fördelar med att
omlokalisera konstgräsplanen till Visborgsområdet är att detta utvecklas som
idrottsområde och kommer att få en mer levande känsla med den verksamhet
som en konstgräsplan för med sig. En risk är att möjligheten till att
omlokalisera försvinner i och med att avtal skrivs på saneringen, och att vi inte
har möjlighet att förvärva ytan bakom. Dessa parametrar behöver tas med i
beslutet vilket av alternativen som ska prioriteras.
Det andra alternativet, förvärva mark bakom ridhuset, skulle ge ridklubben
tillgång till marken utan att behöva passera en väg vilket skulle vara positivt för
WRK. Ytan bakom är större och skulle kunna möta fler behov som föreningen
har. Riskerna med en yta bakom är att genomförandemöjligheterna är osäkra.
En första kontakt, via Fredrik Gradelius (C) har gett ett positivt

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/79
Sida 3 (3)

förhandsbesked, men det är fortfarande inte en process vi äger helt och hållet
själva inom Region Gotland.
Investeringsnivå för omlokalisering av konstgräs till Visborg uppskattas till
runt 10 mnkr, detta är utan omklädningsrum i ett initialt skede. Synergier med
befintliga anläggningar ska fortfarande utredas vad gäller
omklädningsmöjligheter. Kostnad för verksamhetsanpassning av grusgropen
till ridsport än ännu inte utrett. Vad gäller förvärv av mark bakom ridhuset och
verksamhetsanpassning av densamma är det inte heller utrett till vilken kostnad
det skulle vara.
Förvaltningen bedömer att bägge spåren fortsatt måste utredas med
återrapport till BuB i maj. Detta med förkunskapen att möjligheten att
omlokalisera kan försvinna inom kort.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-24
Kultur och fritid
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Anvisning: Vilka som ska meddelas/delges.
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Verksamhetsanpassning Rävhagen

Ärendenummer: RS 2022/79
Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

 Regionstyrelseförvaltningen fortsätter att.
- I första hand undersöka möjligheterna till förvärv av mark bakom Wisby
ridklubbs (WRK) ridhus och ge förslag på hur marken kan verksamhetsanpassas.
- I andra hand att utreda omlokalisering av konstgräset till Visborg med
hänsyn till övrig expansionsplan för Visborgs-området samt att
kontinuitet med konstgräsplaner i Visby kan bibehållas.
 Återrapport till budgetberedningen i maj.
Wisby ridklubb (WRK) har en växande verksamhet och behovet av att få bättre
tillgång till anläggning är stort. Vid kultur- och fritidsberedningen 16/12 fick
Regionstyrelseförvaltningen följande uppdrag:
- att undersöka möjligheterna att förvärva bakomliggande mark vid Rävhagen
till ridsport.
- att undersöka möjligheterna till omlokalisering av konstgräsplan från
Rävhagen till Visborgsområdet
WRK:s Verksamheten är lokaliserad vid Rävhagen i Visby. Det finns två
huvudspår att titta närmare på vad gäller utveckling av WRK:s anläggningstillgång. Det en är att efter planerad sanering omlokalisera den befintliga
konstgräsplanen till Visborg och frigöra hela den ytan till ridsporten. Detta
kräver dock en nyinvestering i både ny konstgräsplan, företrädelsevis på
Visborgsområdet, och en verksamhetsanpassning av ytan i gropen. Alternativ
två är att förvärva mark bakom ridhuset och verksamhetsanpassa den till
ridsportens behov. Förvaltningens förslag är att gå vidare och fortsatt se på
bägge alternativen med återrapport till budgetberedningen i maj.
Det finns risker och möjligheter med bägge vägvalen. Vad gäller alternativet att
omlokalisera konstgräset och frigöra både ytan som i dag är konstgräsplan samt
grusytan ytan som ligger bredvid till ridsport är det tidsfaktorn som är den
främsta utmaningen. Upphandling av sanering och tillhörande återställande av
konstgräs är upphandlad, men överklagad. Det är i skrivande stund inte klart
om överklagan går igenom eller inte. Detta medför att det är oklart vilken
tidsrymd som finns för att istället för att återställa konstgräset på plats, hitta en
omlokalisering på exempelvis Visborg.
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Det måste även hittas investeringsmedel för en omlokalisering och dessa
behöver hittas inom innevarande år. Även med grusgropen som ridyta innebär
en passage över en väg för ryttare och häst för att ta sig till ridbanan. Fördelar
med att omlokalisera konstgräsplanen till Visborgsområdet är att detta
utvecklas som idrottsområde och kommer att få en mer levande känsla med
den verksamhet som en konstgräsplan för med sig. En risk är att möjligheten
till att omlokalisera försvinner i och med att avtal skrivs på saneringen, och att
vi inte har möjlighet att förvärva ytan bakom. Dessa parametrar behöver tas
med i beslutet vilket av alternativen som ska prioriteras.
Det andra alternativet, förvärva mark bakom ridhuset, skulle ge ridklubben
tillgång till marken utan att behöva passera en väg vilket skulle vara positivt för
WRK. Ytan bakom är större och skulle kunna möta fler behov som föreningen
har. Riskerna med en yta bakom är att genomförandemöjligheterna är osäkra.
En första kontakt, via Fredrik Gradelius (C) har gett ett positivt förhandsbesked, men det är fortfarande inte en process vi äger helt och hållet själva
inom Region Gotland.
Investeringsnivå för omlokalisering av konstgräs till Visborg uppskattas till
runt 10 mnkr, detta är utan omklädningsrum i ett initialt skede. Synergier med
befintliga anläggningar ska fortfarande utredas vad gäller omklädningsmöjligheter. Kostnad för verksamhetsanpassning av grusgropen till ridsport än ännu
inte utrett. Vad gäller förvärv av mark bakom ridhuset och verksamhetsanpassning av densamma är det inte heller utrett till vilken kostnad det skulle
vara.
Förvaltningen bedömer att bägge spåren fortsatt måste utredas med återrapport till budgetberedningen i maj. Detta med förkunskapen att möjligheten
att omlokalisera kan försvinna inom kort.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Kultur- och fritidsberedning önskar tillägg i tjänsteskrivelsen inför
regionstyrelsens sammanträde genom att jämställdhetsperspektiv lyfts fram.
Samt begärs kompletteringar i tjänsteskrivelsen enligt nedan.
- Förtydligande att ärendet varit uppe i budgetberedningen 2019, vilket inget
parti tog upp i sin budget.
- Att vi haft möte med GFF.
- Att vi har uppföljning med Wisby Ridklubb.
- Att vi har fått igenom att saneringen återställer till fotbollsplan, det var inte
med från början.

forts.

Digital justering

Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-08

KFB § 6 forts.
Ordförande Fredrik Gradelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningen
fortsätter att:
- I första hand undersöka möjligheterna till förvärv av mark bakom Wisby
ridklubbs (WRK) ridhus och ge förslag på hur marken kan
verksamhetsanpassas.
- I andra hand att utreda omlokalisering av konstgräset till Visborg med
hänsyn till övrig expansionsplan för Visborgs-området samt att kontinuitet
med konstgräsplaner i Visby kan bibehållas.
Samt att ärendet ska återrapport till budgetberedningen i maj.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-01-24

Digital justering

Protokoll
Sida 18 (22)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1569
24 februari 2022

Cecilia Herdenstam

Regionstyrelsen

Ny regional biblioteksplan 2022-2024
Förslag till beslut i regionstyrelsen för slutligt beslut i regionfullmäktige

•

Fastställa Biblioteksplanen 2022-2024

Sammanfattning

Enligt bibliotekslagen §17 ska alla kommuner och regioner anta biblioteksplaner för
sin verksamhet på biblioteksområdet (Lag 2019:961). Den ska ge en tydlig överblick
över bibliotekens ansvarsfördelning, verksamheter och samverkan samt framtida
inriktning med användarnas behov av biblioteksservice i fokus.
Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för
biblioteksverksamheterna på Gotland. Den innehåller prioriterade
utvecklingsområden, mål och aktiviteter som ska ge vägledning vid prioriteringar och
användas aktivt i avdelningarnas verksamhetsplaner och enheternas aktivitetsplaner.
Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i respektive avdelnings
verksamhetsberättelse samt som helhet vid planperiodens slut.
Gotlands regionala biblioteksplan 2022 - 2024 omfattar folkbiblioteken och den
regionala biblioteksverksamheten inom regionsstyrelseförvaltningen (RSF),
skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket, vuxenutbildningens och folkhögskolans
bibliotek inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF), samt Medicinska
fackbiblioteket inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Almedalsbibliotekets
universitetsdel styrs utifrån strategier för Uppsala universitetsbibliotek och omfattas
inte av den här planen.
Framtagandet av planen har ägt rum i nära samverkan mellan kultur- och
fritidsavdelningen, RSF och UAF, samt HSF.
Efter regionstyrelsens beslut 2021-09-29, RS § 288 har biblioteksplan 2022-2024
sänts på remiss till barn- och utbildningsnämnden (BUN), gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN), socialnämnden (SON) och hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN) med sista svarsdag 15 december 2021. Remissvar från
samtliga dessa nämnder har inkommit innan sista svarsdag. BUN och GVN ställer sig
bakom biblioteksplanen. HSN ställer sig bakom biblioteksplanen men vill ändra en
felaktig uppgift beträffande fysisk/digital tillgänglighet av vetenskapliga tidskrifter på
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Medicinska fackbiblioteket. Även SON ställer sig bakom planen men vill inkludera
gruppen äldre och personer som av olika anledningar inte är studie- eller
yrkesverksamma i uppräkningen i inledningen av hur de olika biblioteken kan ge stöd
genom livet. SON har även gett flera bra förslag på samverkansområden mellan SOF
och folkbiblioteken inom planens mål och aktiviteter som folkbiblioteken uppskattar
och tar med sig i det kommande arbetet med att förverkliga planen.
Dessa två förslag på ändringar har åtgärdats av regionstyrelseförvaltningen och
införts i föreliggande version av biblioteksplanen. Ärendet tas nu vidare via Kulturoch fritidsberedningen till Regionstyrelsen för slutgiltigt beslut i Regionfullmäktige.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att efter ovan nämnda ändringar i texten är
biblioteksplanen färdigställd. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen
fastställer biblioteksplanen med ändringar efter förslag från remitterade nämnder.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-24
Biblioteksplan 2022-2024
Socialnämnden 2021-12-08 §205
Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-07 §120
Hälso- och sjukvårdsnämnden §149
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-12-08 § 111

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
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Socialnämnden
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1. Biblioteksplan för Region Gotland
1.1 Vad är ett bibliotek?

Bibliotek kan betyda olika saker för olika individer. Biblioteket kan vara en lugn och mysig
plats för läsning och lärande men också en plats för aktivt medskapande tillsammans med
andra. En mötesplats för elever, studenter, föräldralediga, kompis- eller pensionärsgänget,
men också en plats för dagsaktuella samhällsdiskussioner och spännande kulturevenemang.
Du kan gå till biblioteket för att få boktips eller digital handledning, men du kan också ta
del av tips och digitala medier direkt i din mobil. Du kan låna böcker på ditt modersmål
och det finns anpassade medier och digital teknik för dig som har läsnedsättningar. Biblioteken är sina lokaler, men de kan också vara mobila och erbjuda bibliotekstjänster där du
befinner dig i din vardag.
1.2 Bibliotekslagen

Bibliotekslagen är tydlig med att bibliotekens ändamål är att verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och
forskning samt kulturell verksamhet. Bibliotekslagen understryker att biblioteksverksamhet
ska finnas tillgänglig för alla.
1.3 Biblioteksplanen

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner och regioner ha en plan för sina biblioteksverksamheter. Den ska ge en tydlig överblick över bibliotekens ansvarsfördelning, verksamheter
och samverkan samt framtida inriktning med användarnas behov av biblioteksservice i fokus. Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för biblioteksverksamheterna på Gotland. Den innehåller prioriterade utvecklingsområden, mål och aktiviteter som
ska ge vägledning vid prioriteringar och användas aktivt i avdelningarnas verksamhetsplaner och enheternas aktivitetsplaner. Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i respektive avdelnings verksamhetsberättelse samt som helhet vid planperiodens slut.
1.4 Biblioteken genom hela livet

Ärendenr RS 2020/1569 Datum 2022-03-28

I biblioteksplanen 2022-2024 beskrivs Region Gotlands mål med biblioteksverksamheten,
viktiga utvecklingsområden och aktiviteter för att uppnå målen. Biblioteksplanen visar hur
de olika biblioteken möjliggör läsutveckling och läslust, kulturell och digital delaktighet, lärande, utbildning och forskning för människor i olika skeden av livet. Från t ex folkbibliotekens tidiga insatser för små barns språkutveckling, programverksamhet och läsfrämjande
arbete, till skol- och gymnasiebibliotekens arbete med elevernas läsning och informationssökning. Biblioteken inom vuxenutbildningen och folkhögskolan ger stöd för lärande och
personlig utveckling och medicinska fackbiblioteket och universitetsbiblioteket ger stöd för
yrkesutövning, studier och forskning. Folkbiblioteken är också en viktig resurs för äldre
och personer som av olika anledningar inte är studie- eller yrkesverksamma.
1.5 Biblioteken bidrar till social hållbarhet och demokratiutveckling

Biblioteksverksamheterna arbetar efter Region Gotland värderingar; förtroende, omtanke
och delaktighet. Genom sitt breda litteratur- och kunskapsförmedlande uppdrag är biblioteken en del i regionens grundstruktur för demokrati och social hållbarhet. Biblioteken har en
unik närhet till invånarna i deras lokalsamhällen och är mötesplatser för den gemensamma
offentligheten. Biblioteken bidrar till regionens mål att alla ska fullfölja gymnasiet och ha
goda förutsättningar för ett livslångt lärande, att alla har lika förutsättningar för en god och
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jämlik hälsa samt att alla barn har goda uppväxtvillkor. Genom bibliotekens arbete med läsfrämjande, bildning, utbildning, medie- och informationskompetens, digital delaktighet och
kulturaktiviteter bidrar de till att människor inkluderas, känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt delaktiga i samhällsutvecklingen. Särskilt viktigt är arbetet med
grupper med störst behov samt bibliotekens prioriterade grupper; barn, unga, personer
med funktionsnedsättningar, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter.
1.6 Bibliotek i förändring

Ett av bibliotekens mest centrala uppdrag är att främja läsning. Läsningen har minskat hos
hela befolkningen under det senaste kvartsseklet. Föräldrars läsning tillsammans med sina
barn har minskat under de senaste decennierna. Svenska elever visar ett påfallande mindre
intresse för frivillig läsning än elever i andra länder. En annan viktig trend som biblioteken
måste förhålla sig till den kraftiga tillväxten för strömmade ljudböcker, en tredjedel av tillägnelsen av litteratur sker nu genom lyssnande.
Vi lever i en tid med snabba omvärldsförändringar där teknikutvecklingen och digitaliseringen snabbt skapar nya medievanor och beteendemönster. Mycket annat konkurrerar om
uppmärksamheten och de kommersiella branschaktörernas tjänster är attraktiva, smarta och
lättanvända. För att vara fortsatt relevanta för gotlänningarna är det viktigt att biblioteken
ständigt håller utkik efter viktiga teknik- och samhällsförändringar och skapar strategier och
förutsättningar för förnyelse och innovation. Samtidigt behöver biblioteken se till att fler
blir digitalt delaktiga. För att verksamheterna ska vara angelägna och tillgängliga för alla behöver biblioteken också arbeta aktivt med medskapande och användarcentrerade metoder.
Biblioteken behöver lyssna in behov och önskemål både från användare men också från
ickeanvändare för att bli mer relevanta för fler och samtidigt öppna upp för allmänheten att
själva skapa aktiviteter på biblioteken.
1.7 Bibliotek i samverkan

Samverkan mellan biblioteksverksamheterna är viktig för att hushålla med offentliga resurser, men också för att kunna förändras i takt med tiden, vara en kraft för social hållbarhet
och bidra till det demokratiska samhällets utveckling. Folkbibliotek, regional biblioteksverksamhet, skol- och gymnasiebibliotek, vuxenutbildningens- och folkhögskolans bibliotek,
medicinska fackbiblioteket, alla är delar av regionens samlade biblioteksverksamhet och i
biblioteksplanen fastställs respektive verksamhets mål och aktiviteter för perioden 20222024, samt hur biblioteksverksamheterna ska samverka för bästa resultat.
1.8 Nationella styrdokument för biblioteksverksamheter

Ärendenr RS 2020/1569 Datum 2022-03-28

Bibliotekslag. Skollag. Högskoleförordningen. Språklag, Diskrimineringslag.
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
FN:s konvention om barnets rättigheter
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
1.9 Regionala styrdokument

Region Gotlands styrmodell inklusive mål under 2020 - 2023
Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland
Region Gotlands kulturplan 2021-2024
Programmet för god jämlik jämställd hälsa 2020-2023
Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030
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2. Biblioteksformer på Gotland
2.1 Folkbibliotek: Biblioteken på Gotland

Folkbiblioteken på Gotland är en organisation och till för alla som bor och vistas på Gotland. Folkbiblioteken och dess verksamheter ingår i Region Gotlands serviceutbud och har
en god geografisk spridning över hela ön. Utöver huvudbiblioteket Almedalsbiblioteket
finns nio distriktsbibliotek, varav två är integrerade folk- och skolbibliotek, samt uppsökande mobil biblioteksverksamhet.
Almedalsbiblioteket (integrerat folk- och universitetsbibliotek)
Burgsviks bibliotek
Fårösunds bibliotek (integrerat folk- och skolbibliotek)
Gråbo bibliotek (integrerat folk- och skolbibliotek)
Hemse bibliotek
Klintehamns bibliotek
Korpens bibliotek
Roma bibliotek
Slite bibliotek
Östergarns bibliotek
Mobil biblioteksverksamhet
2.1.1 Almedalsbiblioteket

Huvudbiblioteket Almedalsbiblioteket är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek med
två huvudmän, ett sambibliotek unikt i sitt slag i Sverige. Målgruppen är den lärande människan i alla åldrar och skeden i livet. Som campusbibliotek inom Uppsala universitetsbibliotek är uppdraget i relation till studenter, forskare och anställda att vara en universitetsgemensam resurs som ansvarar för den vetenskapliga informationsförsörjningen och som är
en del av universitetets infrastruktur.
2.2 Regional biblioteksverksamhet: Biblioteksutveckling Gotland

Ärendenr RS 2020/1569 Datum 2022-03-28

Biblioteksutveckling Gotland (tidigare Gotlands länsbibliotek) ansvarar för den regionala
biblioteksverksamheten vars lagstadgade uppdrag är att främja folkbibliotekens samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet. Den regionala biblioteksverksamheten fungerar som
nav för folkbibliotekens kompetens- och verksamhetsutveckling, i samarbete med de statliga myndigheterna Kungliga biblioteket, Kulturrådet, Myndigheten för tillgängliga medier
och statliga satsningar som Digitalt först, Stärkta bibliotek, Bokstart och Läsfrämjandelyftet.
Biblioteksutveckling erbjuder folkbiblioteken omvärldsbevakning, handledning och rådgivning samt skapar möjligheter för samverkan, kompetens- och verksamhetsutveckling genom t ex nätverksträffar, lärtillfällen och utvecklingsprojekt. Fokus ligger på gemensamt
delat lärande, reflektion och erfarenhetsutbyte utifrån aktuell forskning och erfarenhet. Biblioteksutveckling ansvarar även för det regionala litteraturuppdraget samt regionens taltidning På tal om Gotland.
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2.3 Skolbibliotek i grundskolan

Skolbiblioteken är en del av skolornas pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. De ska bidra till elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. De främjar elevernas språkutveckling och stimulerar till läsning. Det fungerar kraftfullast i de skolor
som har bemanning i skolbiblioteken. Alla skolor har en lärarbibliotekarie med delegerat
ansvar för respektive skolbibliotek. De flesta av dessa har ingen eller mycket liten tid avsatt
för detta ansvar. Inom vissa skolområden köper skolorna in timmar från bibliotekspersonal
på folkbiblioteken. Bokbestånden är avpassade för de elever som nyttjar dem, och finns
sökbara i det gemensamma biblioteksprogrammet Koha.
2.3.1 Bibliotek och förskola

Förskolorna har inga egna bibliotek men kan besöka folkbibliotek eller grundskolebibliotek
och låna där beroende på vart på Gotland förskolan ligger. Tillsammans med folkbiblioteken och barnhälsovården deltar förskolan i Bokstartssamarbetet för att främja små barns
språkutveckling.
2.4 Gymnasieskolans och vuxenutbildningens bibliotek
2.4.1 Gymnasiebibliotek

Gymnasiebiblioteket stödjer eleverna att självständigt söka och värdera information enligt
läroplanens föreskrifter, dvs. biblioteket är en del av gymnasiets pedagogiska verksamhet.
Gymnasiebiblioteket bidrar till läsfrämjande verksamhet och beaktar behoven hos elever
med läs- och skrivsvårigheter. Mediebeståndet är anpassat till de olika kunskapsnivåerna.
Verksamheten tar hänsyn till elevers och lärares önskemål och behov. Gymnasiebiblioteket
är en funktion, inte ett rum eller en boksamling.
2.4.2 Vuxbiblioteket på Gotland

Vuxbiblioteket stödjer eleverna att självständigt söka och värdera information enligt läroplanens föreskrifter, dvs. biblioteket är en del av vuxenutbildningens pedagogiska verksamhet. Vuxbiblioteket bidrar till läsfrämjande verksamhet och beaktar behoven hos elever
med läs- och skrivsvårigheter. Mediebeståndet speglar skolans olika kurser och utbildningar, samt är anpassat till olika kunskapsnivåer. Det stödjer elevernas språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen, pedagogernas uppdrag och kompetensutveckling samt skolans likabehandlingsarbete. Biblioteket är en funktion och inte begränsat till boksamlingen.
Det är en del av avdelningen Pedagogiskt stöd och en del av Lärcentrum.
2.5 Folkhögskolebibliotek
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Biblioteket på Hemse folkhögskola. Biblioteket vänder sig till elever, lärare samt övrig personal på skolan. Biblioteket i Hemse folkhögskola är bemannat 2 dagar i veckan men är tillgängligt för sina målgrupper alla dagar. Hemse folkhögskola har en filial i Fårösund som
saknar ett eget bibliotek.
2.6 Medicinska fackbiblioteket

Medicinska fackbiblioteket finns på Visby Lasarett, bemannas av personal från Uppsala
universitetsbibliotek och vänder sig till all personal inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och studenter inom vårdämnen. I det fysiska biblioteket finns litteratur inom medicin, omvårdnad samt för målgruppen relevanta ämnen och kursböcker. Biblioteket tillgängliggör
vetenskapliga tidskrifter och databaser i digital form med åtkomst från valfri plats. Biblioteket vägleder också användarna i informationssökning.
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3. Folkbibliotek: Biblioteken på Gotland
Folkbibliotekens utvecklingsområden, mål och aktiviteter för planperioden utgår från Region Gotlands kulturplan 2021-2024 med några tillägg och förtydliganden. Förutom de utpekade utvecklingsområdena har biblioteken även riktlinjer som ska genomsyra verksamheten under perioden.
3.1 Riktlinjer för verksamheten

För att utveckla en angelägen och likvärdig verksamhet för allmänheten och samordna tilldelade resurser på ett effektivt sätt arbetar Biblioteken på Gotland utifrån följande riktlinjer:
 Allmänhetens behov står i centrum för verksamheten, grundad i regionens ledord
förtroende, omtanke och delaktighet. Alla är välkomna till biblioteken och ska
känna sig trygga i bibliotekens lokaler.
 Allmänheten och medarbetarna är medskapande i all verksamhetsutveckling och
medarbetarnas kompetenser tas aktivt tillvara.
 Biblioteken på Gotland är en organisation vars tjänster, utbud och kommunikation
samordnas effektivt och genomförs på ett enhetligt sätt.
 Likvärdig service och bemötande ska erbjudas på alla bibliotek.
 Folkbiblioteken ska vara öppna med personal under ett antal timmar per vecka utifrån befolkningsunderlag (som minst två halvdagar i veckan på de minsta biblioteken). Det finns en resursmässig relation mellan öppethållande och utvecklingsarbete som behöver beaktas.
 Mediebeståndet är gemensamt för biblioteken och tillgängligt för alla invånare oavsett var man bor. Medieutbudet präglas av allsidighet och kvalitet.
 Biblioteken är en lärande reflekterande organisation där kompetensutveckling, utförande och utvärdering ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.
 Biblioteken skapar möjligheter för digital transformation i verksamheten genom att
spana efter viktiga teknik- och samhällsförändringar, skapa förutsättningar och strategier för kontinuerlig innovation och förnyelse i tjänsteutbudet.
3.2 Prioriterat utvecklingsområde: Bibliotek för alla – breddat deltagande
Ur bibliotekslagen: Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas barn och unga, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.

Ärendenr RS 2020/1569 Datum 2022-03-28

Mål: Biblioteken ska vara angelägna och tillgängliga för alla

Det är viktigt att de som vill använda biblioteken ska kunna göra det. Kan inte invånarna ta
sig till de fasta biblioteken ska biblioteket ta sig till dem. Biblioteken behöver nå ut brett för
att kunna bli angelägna för fler. Den uppsökande verksamheten behöver utvecklas och biblioteken behöver synliggöras genom strategisk marknadsföring. Meröppet utökar tillgängligheten till biblioteksrummet och samlingarna. Ett bibliotek kan vara meröppet, men inte
enbart meröppet.
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Gotlänningarna ska känna att biblioteken är deras och kunna vara med och påverka verksamheten och dess innehåll. Bibliotekens tjänster ska kunna nås fysiskt i bibliotekslokalerna, via digitala plattformar men också via olika uppsökande verksamheter. Genom en användarvänlig hemsida ska användarna även kunna ta del av det digitala biblioteket. Digitala
system och tjänster ska vara en integrerad del av verksamheten. Biblioteken behöver säkerställa att barnkonventionen, lagstiftning kring diskriminering, tillgänglighet och nationella
minoriteter uppfylls och implementeras i verksamheterna. Alla ska känna sig välkomna,
trygga och väl bemötta på biblioteken och metoder för detta måste säkras. Folkbiblioteken
ingår i regionens serviceutbud och är viktiga öppna sociala mötesplatser. Möjligheter ska
finnas för allmänheten att ta del av litteratur, kultur och samhällsservice men också att
själva arrangera möten och öppna evenemang på biblioteken.
Aktiviteter:












Utgå ifrån allmänhetens behov och användarperspektivet i all verksamhet genom
medskapande dialog och metoder.
Utveckla den uppsökande verksamheten med särskild hänsyn till prioriterade grupper samt på platser där biblioteksanvändandet är lågt.
Utveckla meröppet på fler bibliotek samt riktlinjer för hur meröppet ska användas
strategiskt i verksamheten.
Utveckla och samordna bibliotekens gemensamma kommunikation för att förbättra
och målgruppsanpassa kommunikationen och skapa ett enhetligt uttryck.
Implementera en ny användarvänlig och funktionell websida som ökar tillgängligheten till bibliotekstjänster.
Utveckla programverksamheten med särskild hänsyn till prioriterade grupper samt
grupper där biblioteksanvändandet är lågt.
Implementera barnkonventionen i hela biblioteksverksamheten.
Uppmärksamma de nationella minoritetskulturerna och minoritetsspråken och
samverka med lokala minoritetsgrupper i bibliotekens programverksamhet, samt
vid inköp av böcker på minoritetsspråk.
Delta i genomförandet och utvärderingen av pilotverksamheten med bibliotek som
servicepunkter.
Stärka samarbetet mellan folk- och skolbiblioteken.

3.3 Prioriterat utvecklingsområde: Läsfrämjande
Ur bibliotekslagen: Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken
ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja deras språkutveckling och stimulera till
läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. Personer med
funktionsnedsättning ska erbjudas litteratur och tekniska hjälpmedel utifrån deras behov och förutsättÄrendenr RS 2020/1569 Datum 2022-03-28

ningar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas nationella minoriteter och personer med annat modersmål än
svenska bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, andra språk och lättläst svenska.

Mål: Biblioteken arbetar aktivt med läsfrämjande metoder som bidrar till att främja
gotlänningarnas läslust och läsutveckling

Biblioteken ska främja litteraturens ställning och arbeta aktivt med läsfrämjande metoder.
Att kunna läsa och förstå det lästa är en demokratifråga. Genom att satsa extra på familje-
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stödjande insatser för de allra yngsta skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande. En
grundförutsättning för att väcka läslust är att det finns medier som passar olika människor.
Genom att synliggöra de specialanpassade medierna och medierna på olika språk kan vi
hjälpa fler att hitta till berättelserna. Berättelser betyder mycket för människors förståelse av
sig själva, andra och sin omvärld. Biblioterapeutiska arbetssätt liksom medverkan i bokcirklar/klubbar har hälsofrämjande effekter och passar in i regionens ambition att kombinera
kultur och hälsa.
Aktiviteter:









Utveckla det pågående arbetet med Bokstart, genomföra hembesök och delta i den
förvaltningsöverskridande samverkan.
Delta i kulturrådets nationella kompetensutvecklingssatsning Läsfrämjandelyftet.
Genomföra läsfrämjande insatser framför allt gentemot prioriterade grupper.
Stärka och synliggöra utbudet av medier för personer med läsnedsättningar, på
olika språk, samt nationella minoritetsspråk.
Samverka med andra enheter inom regionen kring läsfrämjande genom biblioterapeutiska arbetssätt och bokcirklar.
Arrangera skrivarkurser för barn och unga tillsammans med Biblioteksutveckling.
Utveckla folkbiblioteken i sin roll som värd för litterära evenemang och förmedlare
av lokal litteratur.

3.4 Prioriterat utvecklingsområde: Digital kompetens och delaktighet
Ur bibliotekslagen: Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Mål: Biblioteken arbetar för att öka allmänhetens digitala delaktighet, kompetens
och medie- och informationskunnighet

Ärendenr RS 2020/1569 Datum 2022-03-28

Att idag befinna sig i digitalt utanförskap är att också befinna sig i ett samhälleligt utanförskap eftersom så stor del av samhällstjänsterna digitaliseras. Antalet opålitliga informationskällor ökar allt mer. Biblioteken har en viktig roll att stärka tillgången till pålitlig information och sprida kunskap om hur man söker och värderar information och utövar källkritik.
Att öka den digitala kompetensen samt främja medie- och informationskunnighet (MIK)
och digital delaktighet hos kommuninvånarna i olika åldrar förutsätter digitala kompetenser
samt ett pedagogiskt förhållningssätt hos personalen. Det nationella projektet Digitalt först –
med användaren i fokus har arbetat med bibliotekspersonalens kompetensutveckling i dessa
frågor under åren 2018-2020. Detta arbete behöver fortsätta och utvecklas framöver.
Aktiviteter:




Fortsätta arbetet med att öka bibliotekspersonalens digitala kompetens.
Skapa aktiviteter för att öka allmänhetens digitala delaktighet (framförallt för äldre,
personer med funktionsnedsättningar och personer med annat modersmål än
svenska) genom samverkan inom regionen och med övriga samhällsaktörer, med
insatser både i och utanför biblioteksrummet.
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Stärka

allmänhetens digitala kompetenser och medie- och informationskunnighet
genom olika aktiviteter. Särskilt prioritera aktiviteter för att stärka barns och ungas
MIK-kompetenser.
Arbeta för att tydliggöra bibliotekens roll som förmedlare av pålitliga informationskällor gentemot allmänheten genom aktiviteter och strategisk marknadsföring.

3.5 Prioriterat utvecklingsområde: Utveckling av Almedalsbiblioteket som sambibliotek
Ur bibliotekslagen: Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som
omfattas av högskolelagen. Dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.

Almedalsbiblioteket är ett sambibliotek med samverkan mellan Region Gotland och Uppsala universitetsbibliotek. Att utveckla den potential som finns i samverkan bland annat
kopplat till livslångt lärande och rekrytering till högre utbildning är ett prioriterat område.
Under planperioden genomförs ett utvecklingsarbete på Almedalsbiblioteket för att säkra
kvalitet dels i respektive uppdrag, dels i samverkan mellan verksamheterna. All verksamhet
ska ske med utgångspunkt i användarnas olika behov av bibliotekstjänster.
Mål: Almedalsbiblioteket uppfattas som innovativt, utvecklingsinriktat och väl anpassat till de olika målgruppernas behov av bibliotekstjänster.
Aktivitet:
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Huvudmännen ser över och utvecklar samarbetet kring Almedalsbiblioteket under
planperioden.
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4. Regional biblioteksverksamhet: Biblioteksutveckling Gotland
Ur bibliotekslagen: Varje region ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet

Biblioteksutveckling Gotlands prioriterade utvecklingsområden för perioden grundas i Kulturplanen 2021-2024. Utvecklingsområdena överensstämmer i stort med folkbibliotekens
och Biblioteksutveckling ska under perioden stötta folkbiblioteken att nå sina mål och genomföra sina aktiviteter bl.a. genom kompetensutveckling av bibliotekschefer och personal,
stöd i verksamhetsutvecklingen samt nätverksinsatser. Under planperioden möjliggör Biblioteksutveckling samverkan internt och externt framför allt när det gäller läsning, litteratur,
små barns språkutveckling, MIK-frågor och digital delaktighet på Gotland.
Uppdraget för den regionala biblioteksverksamheten är tredelat och rymmer biblioteksutveckling, läsfrämjande och litteratur samt horisontella perspektiv inom dessa. Biblioteksutveckling Gotland delar in uppdragen i två delar där biblioteksutveckling och läsfrämjande
beskrivs tillsammans och litteraturuppdraget separat. Prioriterade horisontella perspektiv är
barn och unga, personer med funktionsnedsättningar, personer med annat modersmål än
svenska samt nationella minoriteter.
4.1 Prioriterat utvecklingsområde: Bibliotek för alla – breddat deltagande
Mål: Folkbiblioteken är angelägna och tillgängliga för alla
Aktiviteter:









Erbjuda kompetensutveckling kring medskapande dialog och metoder, bemötande
och mångfald i syfte att, i samarbete med kommuninvånarna, utveckla och anpassa
bibliotekens verksamheter efter olika behov.
Stötta folkbiblioteken att utveckla den uppsökande verksamheter för att nå fler.
Stötta folkbiblioteken att ta fram en strategisk kommunikationsplan.
Stötta folkbiblioteken genom fortbildning och processer att implementera barnkonventionen i biblioteksverksamheten samt uppmärksamma de nationella minoritetskulturerna och minoritetsspråken och bidra med nätverkskontakter för samverkan
med lokala minoritetsgrupper.
Delta i utvecklandet av pilotverksamhet med bibliotek som servicepunkter.
Samverka med skolbiblioteken kring kompetensutveckling.
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4.2 Prioriterat utvecklingsområde: Läsfrämjande
Mål: Folkbiblioteken arbetar aktivt med läsfrämjande metoder som bidrar till att
främja gotlänningarnas läslust och läsutveckling.
Aktiviteter:



Ansvara för bokstartsamverkan mellan förvaltningarna, kompetensutveckling av
personalgrupperna, uppföljning och utveckling av bokstartinsatserna.
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Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser kring läsfrämjande metoder framför allt
gentemot barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, personer med
läs- och skrivsvårigheter och funktionsnedsättningar. Genomföra Kulturrådets nationella satsning Läsfrämjandelyftet tillsammans med folkbiblioteken.
Stötta folkbiblioteken att skapa biblioteksverksamheter och läsfrämjandeaktiviteter
tillsammans med unga.
Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser kring litteratur och hälsa samt bidra med
nätverksinsatser inom regionen.

4.3 Prioriterat utvecklingsområde: Digital kompetens och delaktighet
Mål: Folkbiblioteken arbetar aktivt med sin digitala transformation samt ökar allmänhetens digitala delaktighet, kompetens och medie- och informationskunnighet
Aktiviteter:








Genomföra planen för digital transformation för att bättre fungera som nav för
kompetens- och verksamhetsutveckling.
Stötta och handleda folkbiblioteken att genomföra digital transformation i organisationen.
Fortsätta arbetet med att öka bibliotekspersonalens digitala kompetens, bl a genom den nationella digitala lärplattformen Digiteket.
Stötta biblioteken att skapa aktiviteter för att öka allmänhetens digitala delaktighet genom kompetensutvecklingsinsatser, handledning samt samverkan inom
regionen och med övriga samhällsaktörer.
Stötta biblioteken att öka allmänhetens digitala kompetenser och medie- och informationskunnighet genom fortbildning och handledning.
Stötta och handleda biblioteken att tydliggöra sin roll som arena för demokratiutveckling samt som förmedlare av pålitliga informationskällor.

4.5 Prioriterat utvecklingsområde: Litteraturområdet

Mål och aktiviteter för konstområdet litteratur beskrivs i den regionala kulturplanen 20212024. I biblioteksplanen beskrivs mål och aktiviteter för att stärka folkbibliotekens arbete
med den lokala litteraturen.
Mål: Folkbibliotekens arbete med lokala litterära aktörer stärks
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Aktiviteter:






Stötta folkbibliotekens utveckling i sin roll som värd för litterära evenemang.
Stötta folkbiblioteken att synliggöra gotländska litterära aktörer i verksamheten.
Sprida kunskap till biblioteken om avtalsenliga ersättningar till författare.
Samverka med folkbiblioteken kring skrivarkurser för barn och unga.
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5. Skolbiblioteken Grundskolan
Vi vill genom denna biblioteksplan och de utvecklingsområden vi valt lyfta skolbiblioteksverksamheten ute i skolorna trots de skillnader på storlek och resurser som finns i våra
skolbibliotek.
5.1 Prioriterat utvecklingsområde: Fler bemannade skolbibliotek

För att kunna erbjuda bra skolbiblioteksverksamhet behöver andelen bemannade skolbibliotek öka. Eventuellt kommer nya förordningar att ställa sådana krav men vi skall försöka
att öka andelen bemannade skolbibliotek utifrån våra möjligheter. Vi vill öka andelen bemannade skolbibliotek jämfört med nuvarande läge.
Aktiviteter:





Sprida kunskap om vad bemannade skolbibliotek kan betyda och bidra med.
Hitta bra lösningar i samarbete mellan olika skolor och med folkbiblioteken.
Ha årlig statistik så vi ser att det går åt rätt håll. Under vårterminen 2021 har 10 av
31 skolor bemannat mer än enstaka timmar.

5.2 Prioriterat utvecklingsområde: Utbildning av biblioteksansvariga

Vi behöver utöka utbildningen både till de som jobbar som skolbibliotekarier och lärarbibliotekarier utifrån behov och önskemål. För att vi skall kunna utveckla skolbiblioteksverksamheten så behöver vi utbilda vår personal.
Aktiviteter:





Göra en inventering av utbildningsbehovet.
Göra en utbildningsplan för perioden.
Samordna utbildning med folkbiblioteken och den regionala biblioteksverksamheten.

5.3 Prioriterat utvecklingsområde: Möjliggöra hemlån från fler skolbibliotek

Idag kan elever inte låna hem böcker från alla skolbibliotek då personal och bibliotekssystem saknas. Vi vill att fler och helst alla skolbibliotek kan erbjuda hemlån.
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Aktiviteter:





Göra en inventering av nuläget.
Erbjuda skolorna självservicefunktion i samband med KOHA.
Utbilda personal i hur det fungerar med självservice.
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5.4 Prioriterat utvecklingsområde: Utveckla skolbiblioteksverksamheten

Genom att öka samarbetet med övrig skolpersonal och att sprida bra exempel mellan skolbiblioteksansvariga så hoppas vi kunna utveckla skolbiblioteken
Aktiviteter:
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Ge biblioteksansvariga och skolledning möjlighet att delta i nationella Skolbiblioteksdagen eller liknande för att få inspiration och information om vad skolbiblioteken kan göra.
Arbeta för att skolbiblioteket får utrymme att informera för övrig personal vad man
kan hjälpa till med och att vara en aktiv del av skolans verksamhet.
Arbeta för att vi skall ha ett aktivt utbyte av arbetssätt och idéer mellan de olika
skolbiblioteken, både på möten och i skolbiblioteksgruppen.
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6. Gymnasieskolans- och vuxenutbildningens bibliotek
Gymnasiebiblioteket och vuxenutbildningens bibliotek har väl fungerande verksamhet och
utvecklat samarbete med övriga verksamheter.
6.1 Prioriterat utvecklingsområde: Utbildning och inspiration till biblioteksansvariga

Vi behöver ge bibliotekspersonalen utbildning och inspiration så att de kan utveckla verksamheten. För att vi skall kunna utveckla skolbiblioteksverksamheten så behöver vi utbilda
vår personal.
Aktiviteter:






Göra en inventering av utbildningsbehovet.
Göra en utbildningsplan för perioden.
Samordna utbildning med folkbiblioteken och den regionala biblitoeksverksamheten.
Hitta vägar att få inspiration till bibliotekspersonalen.

6.2 Prioriterat utvecklingsområde: Utveckla biblioteksverksamheten internt och
underlätta för låntagarna

Vi har infört ett nytt digitalt program som behöver arbetas med för att det skall bli effektivt
och användarvänligt för både personal och låntagare.
Aktiviteter:
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Delta i utveckling av webbprojektet i samarbete med folkbiblioteken.
Delta aktivt i objektsförvaltningsgruppen för KOHA.
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7. Folkhögskolans bibliotek
Folkhögskolan Hemse har ett bibliotek med ett begränsat utbud men hjälper alla med att
låna från folkbiblioteken.
7.1 Prioriterat utvecklingsområde: Att digitalisera användningen i sitt bibliotek
för att underlätta för personal och låntagare.

Underlätta för personal och låntagare så att alla får det stöd i att få de böcker de behöver på
ett enkelt och smidigt sätt.
Aktiviteter:
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Utbildning av personal i KOHA.
Delta aktivt i objektsförvaltningsgruppen för KOHA.
Upparbeta bra rutiner med folkbiblioteken.
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8. Medicinska fackbiblioteket
Medicinska fackbiblioteket fungerar som en kunskapsresurs för sjukvårdspersonal och studenter inom vårdämnen. Stort fokus ligger på digitala tjänster. Under planperioden ska
verksamheten synliggöra sina tjänster mer inom organisationen och öka tillgängligheten.
Medicinska fackbiblioteket representerar Region Gotland i EIRA, ett nationellt konsortium
för upphandling av e-resurser, samt samverkan mellan medicinska bibliotek. EIRA ger tillgång till e-media med fördelaktiga villkor och möjliggör idéutbyte och gemenskap bland
personal från olika delar av landet.
8.1 Prioriterat utvecklingsområde: Digitala tjänster
Mål: Erbjuda digitala tjänster som tillgodoser användarnas behov
Aktiviteter:





Erbjuda fjärrundervisning kring hur man effektivt använder bibliotekets databaser.
Erbjuda lättillgängliga digitala resurser.
Göra strategiska produktval.

8.2 Prioriterat utvecklingsområde: Kommunikation
Mål: Öka personalens kunskap om fackbibliotekets tjänster och utbud.
Aktiviteter:






Använda befintliga digitala kanaler för att nå och informera användare och potentiella användare om biblioteksaktiviteter och -nyheter.
Erbjuda en öppen, aktiv och tillgänglig lärmiljö.
Inhämta kunskap om användarnas behov av åtkomst och information.
Genomföra uppsökande verksamhet.

8.3 Prioriterat utvecklingsområde: Nationellt samarbete
Mål: Samverkan med andra regioner och deras fackbibliotek

Ärendenr RS 2020/1569 Datum 2022-03-28

Aktiviteter:





Bibliotekspersonalen deltar aktivt i EIRAs konferenser, utbildningar och kunskapsinhämtning.
Dela resurser med andra bibliotek när det är möjligt.
Samverka med andra medicinska fackbibliotek.
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Region Gotland
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9. Samverkan mellan biblioteksformerna
Samverkan mellan biblioteksformerna är viktig både för att hushålla med offentliga medel
men också för att kombinera och komplettera varandras verksamheter och kompetenser
och nå ut bredare med olika insatser. Utveckling av samverkan kommer att ske kontinuerligt under planperioden.
9.1 Samverkan folkbiblioteken och regional biblioteksverksamhet

Under planperioden sker nära samverkan mellan folkbiblioteken och den regionala biblioteksverksamheten vilket beskrivs i kapitel 4.
9.2 Samverkan Region Gotland och Uppsala universitetsbibliotek

Huvudmännen för Almedalsbiblioteket; Region Gotland och Uppsala universitetsbibliotek,
ser över och utvecklar samarbetet under planperioden, se avsnitt 3.5. Medicinska fackbiblioteket under hälso- och sjukvårdsförvaltningen bemannas av personal från universitetsbiblioteket. Planperiodens utvecklingsområden beskrivs i avsnitt 8.
9.3 Samverkan UAF, folkbiblioteken och regional biblioteksverksamhet

Ärendenr RS 2020/1569 Datum 2022-03-28

Skol- och gymnasiebiblioteken, folkbiblioteken och den regionala biblioteksverksamheten
har gemensamma uppdrag kring bland annat läsfrämjande och främjande av medie- och informationskunnighet hos barn och unga. Under planperioden sker samverkan framför allt
genom följande områden:
 Integrerade folk- och skolbibliotek samt biblioteksbuss. Två av folkbiblioteken är
lokaliserade i skolbyggnader och fungerar även som skolbibliotek. I dagsläget besöker
den mobila verksamheten skolor och förskolor. Detta regleras genom skriftliga överenskommelser.
 Bokstart. Det fyraåriga projektet Bokstart Gotland med familjestödjande insatser för
små barns språkutveckling genomfördes i samverkan mellan biblioteken, barnhälsovården och förskolan. Under 2021 övergick projektet i ordinarie verksamhet med en skriftlig överenskommelse om fortsatt verksamhet och samverkan. Samverkan sker främst i
styrgruppen och arbetsgruppen med representanter från de tre verksamheterna.
 Inköpsstödet. Kulturrådet utlyser årliga medel för inköp av barn- och ungdomslitteratur som kan sökas om kommunen inte skurit i sitt medieanslag. Ansökan och redovisning av medlen administreras av den regionala biblioteksverksamheten i samverkan
med skolbibliotekssamordnaren och medlen fördelas mellan skol- och gymnasiebiblioteken samt till folkbiblioteken som under planperioden finansierar gåvoböcker inom
Bokstart med dessa medel.
 Gemensam kompetensutveckling. Under planperioden ska samverkan utvecklas
mellan den regionala biblioteksverksamheten och skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket,
vuxbiblioteket kring gemensamma kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med folkbiblioteken, framför allt när det gäller läsfrämjande och MIK-frågor.
9.4 Biblioteksdatasystemet Koha

Under 2021 implementerades det öppna biblioteksdatasystemet Koha i folkbiblioteksverksamheten, skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket, vuxbiblioteket, folkhögskolans bibliotek,
medicinska fackbiblioteket och Gotlands museums bibliotek. Under planperioden ska parterna etablera strukturer för gemensam förvaltning, support och utveckling av biblioteksdatasystemet.
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10. Uppföljning

Ärendenr RS 2020/1569 Datum 2022-03-28

Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för biblioteksverksamheterna
på Gotland. De prioriterade utvecklingsområdena, målen och aktiviteterna ska ge vägledning vid prioriteringar och användas aktivt i verksamheternas planering och systematiska
kvalitetsarbete. Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i respektive verksamhets
årsberättelse samt som helhet vid planperiodens slut. Respektive biblioteksforms politiska
nämnd hålls regelbundet underrättad om det fortlöpande arbetet med biblioteksplanen.
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-08

SON § 205

SON § 205

Remissvar. Ny biblioteksplan

SON 2021/331
SON/AU § 126

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar
tjänsteskrivelsen som nämndens yttrande till regionstyrelsen.

Socialnämnden har fått förslaget om ny biblioteksplan ”Biblioteksplan 2022-2024” på
remiss från regionstyrelsen.
Förslaget innehåller information om Region Gotlands biblioteksplan med mål, syfte
och förutsättningar. Förslaget innehåller beskrivningar av de olika biblioteksformerna
på Gotland och deras respektive prioriterade utvecklingsområden med tillhörande
mål och/eller aktiviteter. Förslaget innehåller även beskrivning av samverkan mellan
biblioteksformerna och beskrivning av biblioteksplanens uppföljning.
Förslaget har gått på intern remiss till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
Socialförvaltningen ställer sig bakom förslaget. Att förvaltningens målgrupp har
möjlighet att ta del av biblioteksverksamhetens utbud är av betydelse för att främja
aktivt deltagande i samhällslivet. Således är arbete för god tillgänglighet och för att
motverka utanförskap viktigt ur förvaltningens perspektiv. I förslaget omnämns
aktiviteter där samverkan med socialförvaltningen kan vara möjlig.
I förslaget identifieras inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för
socialförvaltningens verksamhetsområde.
Bedömning

Socialförvaltningen ställer sig bakom förslaget och framhåller betydelsen av att främja
ett aktivt deltagande i samhällslivet utifrån förvaltningens målgrupp.
Socialförvaltningen lämnar även följande synpunkter på innehållet.
Förvaltningen ser att biblioteken och deras aktiviteter kan bidra till såväl minskad
ensamhet som ökad digital delaktighet hos förvaltningens målgrupp. Således blir
biblioteksverksamhetens tillgänglighet en viktig fråga. Förslagets innehåll avseende
lagstiftning och styrdokument som belyser tillgänglighetsperspektiv och arbete med
särskilt prioriterade grupper utifrån behov, är att välkomna ur förvaltningens
perspektiv. Likaså förslagets riktlinjer som ska verka för likvärdig service och
bemötande. Förvaltningen vill framhålla vikten av att det som digitaliseras är
tillgängligt för personer med funktionsnedsättning samt att miljön i
bibliotekslokalerna är tillgänglighetsanpassad.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-12-08

Protokollsutdrag
SON § 205

I förslagets inledning (1.4) beskrivs hur biblioteksplanen visar bibliotekens
möjliggörande av läsutveckling och läslust, kulturell och digital delaktighet, lärande,
utbildning och forskning för människor i olika skeden av livet. Exempel som
omnämns är aktiviteter och bibliotek som riktar sig till barn, elever i grundskola och
gymnasium, studerande och yrkesutövande vuxna. Förvaltningen saknar
omnämnande av äldre personer och personer som av en eller annan anledning inte är
studie- eller yrkesverksamma.
Förvaltningen är positiv till de aktiviteter som omnämns i förslaget under målet
”Biblioteken ska vara angelägna och tillgängliga för alla”. Bibliotekens uppsökande
verksamhet är angelägen för förvaltningens målgrupp utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv och för att motverka utanförskap.
Vidare önskar förvaltningen framföra att samverkan med socialförvaltningens
verksamheter kan vara möjlig i flertalet av de aktiviteter som omnämns i förslaget, så
som aktiviteter för att öka allmänhetens digitala delaktighet och för att utveckla den
uppsökande verksamheten. Ett exempel på aktuell samverkan mellan
socialförvaltningen och biblioteken är att personer över 65 år kostnadsfritt kan låna
hem en surfplatta och få utbildning i hur den fungerar. Förutom att skapa tillfällen
för lärande och digital delaktighet innebär detta en möjlighet för personer som annars
inte skulle ha ekonomiska möjligheter att införskaffa en surfplatta. Förvaltningen gör
ett medskick att utveckling av biblioteksverksamhet på särskilda boenden kan vara ett
sätt för att öka tillgängligheten till kultur samt främja läslust för delar av regionens
äldre befolkning.
I förslaget identifieras inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för
socialförvaltningens verksamhetsområde.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Under arbetsutskottets sammanträde 2021-11-25 ,§ 126, diskuterades om det finns
något samarbete mellan biblioteken och särskilda boenden. Arbetsutskottet ville göra
ett tillägg om att biblioteken kan tillgängliggöras mer på våra särskilda boenden.
Kultur är viktigt för alla och detta är en åldersgrupp som har svårt att ta sig till
biblioteken. Förvaltningen har tittat närmare på detta och har därför ändrat sitt
förslag till remissvar sedan arbetsutskottet. Den nya tjänsteskrivelsen/remissvaret har
skickats till ledamöterna inför sammanträdet idag.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och
överlämnar tjänsteskrivelsen som nämndens yttrande till regionstyrelsen.
Ordförande finner bifall till yrkandet.
Beslutsunderlag

RS § 288 remiss – ny biblioteksplan, 2021-09-29
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-08

SON § 205

RS 2020/1569 Biblioteksplan 2022-2024
Tjänsteskrivelse RSF Regional biblioteksplan, daterad 2021-09-01
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-05
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-07

BUN § 120

BUN § 120

RS Remiss. Ny biblioteksplan

BUN 2021/611
BUN AU § 99

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Nämnden ställer sig positiv till biblioteksplanen.

Regionstyrelsen har remitterat Biblioteksplan 2022-2024 till utbildningsnämnderna
för eventuella synpunkter på planen. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har i
samarbete med flera andra förvaltningar arbetat fram förslaget till ny biblioteksplan.
Biblioteksplanen är dessutom förankrad bland annat i skolbiblioteksverksamheten.
Jämfört med tidigare biblioteksplaner så är denna version inte bara mer beskrivande
utan varje verksamhet har också tagit fram prioriterade utvecklingsområden.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden ställer sig positiv till förslaget på ny
Biblioteksplan för 2022–2024.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden ställer sig positiv till biblioteksplanen.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Verksamhetsutvecklare Jan Wahlén
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att nämnden ställer sig positiv till
biblioteksplanen.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-10
RS § 288, Ny biblioteksplan-remiss, 2021-09-29
Biblioteksplan 2022-2024
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-14

HSN § 149

HSN § 149

Remiss. Ny biblioteksplan

HSN 2021/722
HSN-AU § 139

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande
och skickar det som sitt eget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Regionstyrelsen beslutade 2021-09-29 (RS § 288) att skicka ”ny biblioteksplan” på
remiss till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. Den nya planen föreslås gälla för
åren 2022-2024.
Enligt bibliotekslagen § 17 ska alla kommuner och regioner anta biblioteksplaner
(Lag 2019:961). Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för
biblioteksverksamheterna på Gotland. Den innehåller prioriterade utvecklingsområden, mål och aktiviteter som ska ge vägledning vid prioriteringar och användas
aktivt i avdelningarnas verksamhetsplaner och enheternas aktivitetsplaner.
Gotlands regionala biblioteksplan 2022-2024 omfattar folkbiblioteken och den
regionala biblioteksverksamheten inom regionstyrelseförvaltningen, skolbiblioteken,
gymnasiebiblioteket, vuxenutbildningens och folkhögskolans bibliotek inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt medicinska fackbiblioteket inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Almedalsbibliotekets universitetsdel styrs utifrån
strategier för Uppsala universitetsbibliotek och omfattas inte av planen.
För hälso- och sjukvården omfattas det medicinska fackbiblioteket i den nya
föreslagna biblioteksplanen. Det medicinska fackbiblioteket är beläget på Visby
lasarett och bemannas av personal från Uppsala universitetsbibliotek. Det vänder sig
till all personal inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och studenter inom vårdämnen. I biblioteket finns medicinska böcker, kursböcker samt utvalda vetenskapliga
tidskrifter. I det fysiska biblioteket finns datorer med tillgång till vetenskapliga
databaser som personal har fjärråtkomst till. Biblioteket vägleder också användarna i
informationssökning.
Sedan den förra biblioteksplanen har en revidering gjorts och planen har
kompletterats med prioriterade utvecklingsområden och tillhörande mål och
aktiviteter. Utvecklingsområden för det medicinska folkbiblioteket är digitala tjänster,
kommunikation samt nationellt samarbete.
Bedömning

Avsnittet mål och aktiviteter i biblioteksplanen har utformats i nära samarbete med
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-14

HSN § 149

bibliotekarie vid det medicinska fackbiblioteket samt kvalitetschefen inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Bedömningen är att målen och aktiviteterna är välformulerade och möjliga att uppnå och arbeta efter. Hälso- och sjukvårdsnämnden
ställer sig därmed bakom den föreslagna biblioteksplanen men vill framföra en liten
synpunkt.
På sidan 7 står det att ”utvalda vetenskapliga tidskrifter finns på plats” vilket är
felaktigt. Biblioteket administrerar Eiras kollektion av e-tidskrifter och de är
tillgängliga för all vårdpersonal via internet. Det behöver därmed ändras i planen så
att det blir rätt och stämmer med verkligheten.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 139
Filip Reinhag (S) framför förslag om att komplettera yttrandet med en skrivning om
hälso- och sjukvårdens deltagande i projektet Bokstart vilket arbetsutskottets
ledamöter ställer sig bakom. Förvaltningen gör tillägget inför nämndens
sammanträde.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande
och skickar det som sitt eget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2021
Yttrande daterat 14 december 2021
Remiss. Ny biblioteksplan
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-08

GVN § 111

GVN § 111

Remiss. Ny biblioteksplan

GVN 2021/160
GVN au § 93

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Nämnden ställer sig positiv till biblioteksplanen

Jäv av Cecilia Herdenstam (Fi)

Regionstyrelsen har remitterat Biblioteksplan 2022–2024 till utbildningsnämnderna
för eventuella synpunkter på planen. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har i
samarbete med flera andra förvaltningar arbetat fram förslaget till ny biblioteksplan.
Biblioteksplanen är dessutom förankrad bland annat i skolbiblioteksverksamheten.
Jämfört med tidigare biblioteksplaner så är denna version inte bara mer beskrivande
utan varje verksamhet har också tagit fram prioriterade utvecklingsområden.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden ställer sig positiv till förslaget på ny
Biblioteksplan för 2022–2024
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M) föreslår att besluta i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-10
RS § 288, Ny biblioteksplan-remiss, 2021-09-29
Biblioteksplan 2022-2024
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-08

KFB § 2

Protokoll
Sida 7 (22)

Ny regional biblioteksplan 2022-2024

Ärendenummer: RS 2020/1569
Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

 Fastställa Biblioteksplanen 2022-2024.
Enligt bibliotekslagen §17 ska alla kommuner och regioner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet (Lag 2019:961). Den ska ge en
tydlig överblick över bibliotekens ansvarsfördelning, verksamheter och
samverkan samt framtida inriktning med användarnas behov av biblioteksservice i fokus.
Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för biblioteksverksamheterna på Gotland. Den innehåller prioriterade utvecklingsområden,
mål och aktiviteter som ska ge vägledning vid prioriteringar och användas
aktivt i avdelningarnas verksamhetsplaner och enheternas aktivitetsplaner.
Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i respektive avdelnings
verksamhetsberättelse samt som helhet vid planperiodens slut.
Gotlands regionala biblioteksplan 2022 - 2024 omfattar folkbiblioteken och
den regionala biblioteksverksamheten inom regionsstyrelseförvaltningen (RSF),
skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket, vuxenutbildningens och folkhögskolans
bibliotek inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF), samt
Medicinska fackbiblioteket inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).
Almedalsbibliotekets universitetsdel styrs utifrån strategier för Uppsala
universitetsbibliotek och omfattas inte av den här planen.
Framtagandet av planen har ägt rum i nära samverkan mellan kultur- och
fritidsavdelningen, RSF och UAF, samt HSF.
Efter regionstyrelsens beslut 2021-09-29, RS § 288 har biblioteksplan 20222024 sänts på remiss till barn- och utbildningsnämnden (BUN), gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN), socialnämnden (SON) och hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN) med sista svarsdag 15 december 2021. Remissvar
från samtliga dessa nämnder har inkommit innan sista svarsdag. BUN och
GVN ställer sig bakom biblioteksplanen. HSN ställer sig bakom
biblioteksplanen men vill ändra en felaktig uppgift beträffande fysisk/digital
tillgänglighet av vetenskapliga tidskrifter på Medicinska fackbiblioteket. Även
SON ställer sig bakom planen men vill inkludera gruppen äldre och personer
som av olika anledningar inte är studie- eller yrkesverksamma i uppräkningen i
inledningen av hur de olika biblioteken kan ge stöd genom livet.

forts.

Digital justering

Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-08

KFB § 2 forts.
SON har även gett flera bra förslag på samverkansområden mellan SOF och
folkbiblioteken inom planens mål och aktiviteter som folkbiblioteken uppskattar
och tar med sig i det kommande arbetet med att förverkliga planen.
Dessa två förslag på ändringar har åtgärdats av regionstyrelseförvaltningen och
införts i föreliggande version av biblioteksplanen. Ärendet tas nu vidare via
kultur- och fritidsberedningen till regionstyrelsen för slutgiltigt beslut i regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att efter ovan nämnda ändringar i texten är
biblioteksplanen färdigställd. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen fastställer biblioteksplanen med ändringar efter förslag från remitterade
nämnder.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Cecilia Herdenstam, verksamhetsutvecklare, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Biblioteksplan 2022-2024
Socialnämnden 2021-12-08, § 205
Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-07, § 120
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-14, § 149
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-12-08, § 111
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-24
Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden

Digital justering

Protokoll
Sida 8 (22)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2016/146
28 januari 2022

Olov Nordvall

Regionstyrelsen

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2023
Förslag till beslut




Rapporten godkänns.
Strategisk vidareutveckling av integrationsarbetet införlivas framöver i arbetet
med Genomförandeprogram för social välfärd som ingår i den regionala
Utvecklingsstrategin (RUS).

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen och Region Gotland beslutade hösten 2017 att anta en flerårig
regional integrationsstrategi, Integrationsstrategi för Gotland 2017-20201 i syfte att ange
övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska integrationsarbetet. I
samband med strategins förlängning 2020 beslutade regionstyrelsen även om en
utvärdering av den regionala integrationsstrategin och dess effekter på berörda
verksamheter inom Region Gotland. Vidare efterfrågades förslag på hur den
strategiska styrningen av integrationsarbetet kan integreras i befintligt
utvecklingsarbete och hur den politiska delaktigheten i detta kan säkras.
Ifrågavarande utvärdering är genomförd i samarbete med Länsstyrelsen som en serie
gruppintervjuer med berörda verksamheter i respektive förvaltning. Resultaten ligger
i linje med den scenarioanalys som genomfördes i slutet av 2016 och har i
utvärderingen delats in i kategorierna Mottagande, Samverkan, Integrationsstrategins
roll, samt Utvecklingsområden.
I stort konstateras en strävan att anpassa verksamheterna till lägre volymer i
mottagandet, parallellt med behovet av en längre planeringshorisont i samband med
att människor fortsätter integrera sig efter den relativt korta etableringsperioden.
Avseende samverkan fungerar det företrädesvis bra i individärenden men mer
strategiskt stöd och samverkan upplevs som underdimensionerat. I synnerhet så i
fråga om gemensam lägesbild. Integrationsstrategin har haft betydelse som
övergripande ramverk och i fråga om projektformuleringar. Dock har den haft
försumbar effekt på planering och genomförande, samtidigt som tillfrågade aktörers
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verksamhet genomgående upplevs ha bidragit till strategins målområden. I fråga om
utvecklingsområden är tillfrågade verksamheter samstämmiga i i att de strategiska
vägvalen runt områdena arbete och bostad är de viktigaste prioriteringarna för det
fortsatta arbetet, följt av socialt sammanhang.
I utvärderingen konstateras även ett antal behov och möjligheter för
integrationsarbetet framledes. I stort rör det sig om ett mer långsiktigt lägesbilds- och
planeringsarbete, ett större fokus på olika typer av lotsning, samt fortsatt kompetensoch språkförsörjning för verksamheterna.
Utifrån nuvarande lägesbild föreslår Regionstyrelseförvaltningen att den strategiska
vidareutvecklingen av integrationsarbetet vid Region Gotland införlivas i arbetet med
Genomförandeprogram för social välfärd som ingår i den regionala
Utvecklingsstrategin (RUS). Detta medger både politisk delaktighet i
framdragandeprocessen såväl som i implementeringen. I detta arbete finns målbilder
kring att minska diskriminering och öka möjligheterna att delta i
samhällsutvecklingen Inom ramen för dessa mål bedöms följande tre aktiviteter som
särskilt angelägna; (1) strukturerad lägesbildsutveckling, (2) utveckling av
samordningsresursen, samt (3) ökad samverkan med arbetsmarknadsfrämjande
verksamheter.
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Förord
Gotland beskrivs ofta som Navet i havet, en ö som samlar och förenar. Så har det varit
historiskt och så är det fortfarande i dag. Under hösten 2015 upplevde Europa och
Sverige den största flyktingströmmen i modern tid. Aldrig förr har krig och konflikter
tvingat så många människor på flykt. Plötsligt kom världens händelser och all nyhetsrapportering väldigt nära och för en del personer blev Gotland den plats dit man
kom för att söka skydd.
Det är med stor medmänsklighet och engagemang som det gotländska samhället
välkomnat personer som är asylsökande och de som har beviljats uppehållstillstånd,
inklusive ensamkommande barn. Genom god samverkan mellan Länsstyrelsen i
Gotlands län, Region Gotland, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, organisationer,
föreningar, trossamfund, företagare och många, många frivilliga har vi stått för ett
bra och värdigt mottagande. Ibland lyfts vi fram som ett särskilt lyckat exempel när
det gäller mottagande och etablering och vi är övertygade om att det i dessa tider är
extra viktigt att gemensamt kraftsamla i det fortsatta arbetet.
Våra nya gotlänningar är viktiga för ön. Varje gotlänning räknas – oavsett om vi är
födda på Gotland, inflyttade eller helt nya i landet. Asyl- och flyktingmottagandet
bidrar till ökad kompetens och till den drivkraft som möjliggör Gotlands fortsatta tillväxt. Det är vår förhoppning att det gotländska samhället, även framöver, ska formas
av nyfikenhet, handlingskraft och övertygelsen om människors lika värde.
En gemensam integrationsstrategi för Gotland kommer att vara en betydelsefull och
god hjälp i det fortsatta arbetet med att introducera personer till en ny tillvaro i det
gotländska samhället. Strategin har tagits fram tillsammans med många olika aktörer,
som bidragit med värdefull kunskap och erfarenheter. Detta kommer att bidra till en
helhetssyn kring integrationsfrågor, där vi tillsammans skapar ett samhälle som tar
tillvara sina nya invånare på bästa sätt.

Meit Fohlin					Cecilia Schelin Seidegård
Regionstyrelsens ordförande			Landshövding

Integrationsstrategi
för Gotland 2017-2020

Integration

Den här strategin utgår från den första av de elva europeiska grundprinciperna för integration1:
”Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla
invandrare och invånare i medlemsstaterna”.
För att uppnå integration mellan personer födda i Sverige och andra länder krävs en ömsesidig
förståelse och respekt för alla människors lika värde.

Syfte

Syftet med strategin är att ange övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska
integrationsarbetet. Strategin är ett övergripande styrdokument för Gotlands arbete med integration och en delstrategi i den kommande regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Övergripande integrationsmål

Ett gotländskt samhälle som präglas av mångfald med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor/män, flickor/pojkar och personer med annan könsidentitet. En strävan är att
varje individ ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv med egen
försörjning och deltagande i samhället på samma villkor som andra. Individen upplever sig trygg
och delaktig i det gotländska samhället.

Målgrupp för strategin

Integrationsstrategin berör alla oss som lever, bor och verkar på Gotland. Målgrupp är även
offentlig sektor, näringsliv, civilsamhällets organisationer och övriga aktörer som utför insatser
inom integration.
Strategin ger vägledning för varje aktörs insatser på integrationsområdet. Länsstyrelsen i
Gotlands län och Region Gotland tillämpar och följer upp strategin inom ramen för respektive
organisations ledningssystem.

Samverkan – samarbete

Samverkan handlar om att ha en gemensam syn på vad som behöver göras och att ”dra åt samma
håll”. Samarbete innebär att olika parter konkret arbetar tillsammans för att nå gemensamt uppsatta mål. För att lyckas krävs arenor för samverkan och samarbete. Den lokala överenskommelsen (LÖK) om vissa nyanländas etablering underlättar och skapar förutsättningar för samverkan
mellan myndigheter. Gotlands integrationsråd har uppdraget att vara en strategisk plattform för
integration.

Strategiska områden

I arbetet med att ta fram integrationsstrategin har fem viktiga utvecklingsområden identifierats.
De fem områdena är Arbete, Boende, Hälsa och sjukvård, Socialt sammanhang samt
Utbildning. Områdena är valda utifrån de elva europeiska grundprinciperna för integration,
nationellt övergripande integrationsmål och Vision Gotland 2025. Samtliga områden är beroende av varandra och utgör lika viktiga delar för en hållbar integration. Varje område inleds med
en kort beskrivning och därefter anges strategiska vägval och exempel på åtgärder.

1

Antagna av Europarådet 2004 och finns att läsa på http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13973-2004-INIT/sv/pdf

Arbete
Ett arbete bidrar till försörjning och möjliggör delaktighet i samhället. Personer som kommer till
Gotland bidrar också med sin kompetens som är viktigt för Gotlands behov av kompetensförsörjning. En snabb etablering på arbetsmarknaden är viktigt. Det behövs effektiva etableringsinsatser samt en arbetsmarknad där kvinnor, män och personer med annan könsidentitet oavsett
etnisk bakgrund kan delta på lika villkor.

Strategiska vägval
Synliggöra arbetsmarknadens
behov

Exempel på möjliga åtgärder
Marknadsföra Gotland utifrån behov av
kompetensförsörjning.
Nyttja befintliga plattformar och strukturer som www.informationsverige.se
Erbjuda praktikplatser utifrån arbetsmarknadens behov.

Stödja en lärande organisation
som stärker arbetsplatsens
interkulturella kompetens

Erbjuda utbildning, rådgivning, mentorskap och nätverk till stöd för arbetsplatser.
Göra insatser för ökad kunskap om
attityder och värderingar.
Implementera modeller som stödjer
integration på arbetsplatsen.

Ta tillvara och tillgängliggöra
individens kompetens

Kartlägga, beskriva och hitta metoder och
modeller som syftar till att nyanlända
snabbare kommer i arbete.
Validering av tidigare utbildningar och
möjligheter till vidareutbildning.
Personer som är asylsökande och
nyanlända kan tidigt ta del av förberedande
insatser för företagande.

Säkerställa att alla ungdomar och
vuxna får kvalitativa och tidiga
etableringsinsatser

Skapa flexibla organisationer med ökad
samverkan mellan myndigheter, ALMI,
näringslivet och civilsamhället. Fokus på
kompetensförsörjning, arbete och eget
företagande.
Individanpassade etableringsinsatser.

Boende
Möjlighet till att snabbt få en egen bostad är en grundläggande faktor för en långsiktig och
hållbar etablering. En egen bostad skapar förutsättningar för alla att påbörja sin etablering och
planera sin framtid. Bostadsområden som speglar det samhälle vi lever i med en blandning av
människor med olika ursprung är viktigt för ett inkluderande samhälle. Strävan är att ha ett
bostadsbestånd som gör det möjligt för alla människor att etablera sig på bostadsmarknaden.

Strategiska vägval

Exempel på möjliga åtgärder

Möjliggöra ett långsiktigt
mottagande av asylsökande samt att
Gotland uppfyller lagstiftning kring
mottagande av nyanlända och
ensamkommande barn

Dialog med Migrationsverket gällande
former för asylmottagandet.

Skapa bostadsområden med
blandande bostadsformer och trygga
miljöer som främjar möten mellan
människor för att motverka
segregation

Integrationsaspekter beaktas i all
samhällsplanering.

Skapa långsiktiga bostadslösningar i olika storlekar till rimliga
priser för personer som bor eller vill
flytta till Gotland

Region Gotland arbetar med samordnad
bostadsförsörjning för att hantera bostäder
för personer med liknande behov.

I samverkan med Migrationsverket
genomföra insatser som gör att en större
andel nyanlända, vid anvisning, tackar ja till
bosättning på Gotland.

Vid upphandling av mark och byggnation, strategisk förtätning samt under markanvisningsprocessen villkora underlag som
beskriver varierade typer av bostadsformer.

Bostäder för personer som är nyanlända inkluderat ensamkommande barn bör i
första hand erbjudas på orter där det finns
närhet till skola, utbildning, sysselsättning/
arbete, aktiviteter eller att det finns goda
kommunikationer och där kontakter med
civilsamhället och volontärer redan är
etablerat.
Nära samverkan mellan Region Gotland,
Länsstyrelsen i Gotlands län, kommunala
bolag och privata bostadsbyggare.

Hälsa och sjukvård
Alla områden i denna strategi bidrar till förutsättningar för god hälsa på lika villkor. Hälsan
påverkas av förhållanden i hemlandet, av migrationen i sig och av hur väl integrationen i det nya
samhället fungerar. Hälsofrämjande arbete berör många olika aktörer som har olika uppdrag och
perspektiv.
För att få tillgång till hälsofrämjande insatser och sjukvård är det viktigt att överbrygga hinder
såsom språk, kulturella skillnader och okunskap om det svenska sjukvårdssystemet. För att
etablera sig i samhället är tillgången och tilliten till hälso- och sjukvård en viktig faktor.

Strategiska vägval
Skapa samhälleliga förutsättningar
för god hälsa på lika villkor och
självständigt liv

Exempel på möjliga åtgärder
Inom ramen för samhällsinformation
erbjuda hälsokommunikation på modersmål,
inkluderande information om den svenska
hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på
primärvård, barn- och mödrahälsovård.
Säkerställa att personer som är asylsökande och nyanlända har samma möjligheter, som övrig befolkning, till hjälp och
stöd om de utsätts för våld eller förtryck av
närstående.
Verksamheter och aktörer strävar efter en
gemensam syn på vad som främjar jämlik
hälsa.
Utveckla och vidmakthålla administrativa
system för att garantera patientsäkerheten.

Vidareutveckla hälsofrämjande
insatser för barn och unga

Samverka och utveckla arbetssätt mellan
Region Gotlands verksamheter och andra
aktörer för att främja god och jämlik hälsa.

Socialt sammanhang
Integration sker i mötet mellan människor. Tillsammans kan vi skapa ett samhälle där alla
upplever att de ingår i en gemenskap som har tillit och tilltro till varandra.
Trygga, stabila och positiva relationer skapar en känsla av sammanhang och delaktighet. Att ingå
i ett socialt sammanhang möjliggörs bl.a. genom individens tillgång till relationer, sociala nätverk, fritidsaktiviteter och sysselsättning. Förutsättningar för att mötas i gemensamma miljöer
och tillgängliggöra utbud av aktiviteter är därför betydelsefullt.

Strategiska vägval
Möjliggöra individens egenmakt

Exempel på möjliga åtgärder
Identifiera och sprida metoder och
arbetssätt så att personer på egen hand kan
ta del av samhällsinformation.
Samverkan mellan myndigheter och civilsamhället kring tidiga insatser som främjar
kunskaper i svenska, kunskaper om det
svenska samhället, den svenska arbetsmarknaden samt hälsa.

Utveckla samordnade och
jämställda mötesplatser med varierat
utbud av aktiviteter

Utveckla och samordna kommunikation
kring utbud av aktiviteter.

Utöka den interkulturella
kunskapen och förståelsen

Kontinuerligt genomföra värdegrundsarbete som berör mötet mellan personer från
skilda kulturer och ömsesidig förståelse.

Samverkan mellan myndigheter och
civilsamhället kring samhällsplanering, fritidsaktiviteter, sysselsättning, språkinlärning,
samhällsinformation och mötesplatser.

Regelbundna fortbildningar, forum för
samtal och kunskapsutbyte.

Utbildning
Utbildning är viktigt för en framgångsrik integration. Utbildning på alla nivåer grundskola,
gymnasieskola och högre studier skapar möjlighet till delaktighet i samhällslivet och en framtida
etablering på arbetsmarknaden. Skolan är en väsentlig del i alla barn och ungdomars vardag för
att få en god start och motivera framtida studier och lärande. En inkluderande undervisning som
utgår från individens behov och förmåga skapar förutsättningar för utveckling och ett långsiktigt
lärande.

Strategiska vägval
Säkerställa alla barns/elevers rätt
till en kvalitativ förskola, grundskola
och gymnasieskola

Exempel på möjliga åtgärder
Identifiera och utveckla nya arbetssätt
för individanpassad undervisning (t.ex. via
Skolverkets projekt kring nyanländas lärande
på Gotland).
Flexibel skolorganisation som är anpassad
efter elevernas behov.

Säkerställa att alla vuxna får
kvalitativa och tidiga etableringsinsatser

Flexibla organisationer med ökad samverkan mellan myndigheter, civilsamhället och
näringslivet. Fokus på svenska för invandrare
(SFI) och samhällsorientering.
Individanpassade etableringsinsatser.

Ge tillgång till högre utbildning
och yrkesutbildning

Samverkan mellan olika aktörer för att
ta tillvara och vidareutveckla individers
kompetens, i förhållande till den gotländska
arbetsmarknadens behov.

Integrationsstrategins framtagande
Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län beslutade våren 2016 om att ta fram en flerårig
länsövergripande integrationsstrategi för Gotland. Uppdraget har vid två tillfällen förankrats i
Gotlands regionala samverkansråd (Regsam). Det strategiska rådet för integration (Integrationsrådet) har fungerat som arbetsgrupp.
I arbetsprocessen har fem dialogmöten genomförts med ett 40-tal representanter från
Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotlands förvaltningar, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Uppsala Universitet Campus Gotland, Visby Servicekontor, Polisen, Almi och Svenskt
Näringsliv. Dialogmöten har även genomförts med civilsamhällets organisationer och volontärsnätverk samt asylsökande och nyanlända inkluderat ensamkommande barn och unga. I framtagande av strategin har såväl barn- som jämställdhetsperspektiv beaktats, både när det gäller
representation i dialogmöten och innehåll i strategidokumentet.
Aktörer ovan samt Tillväxtrådet, Gotlandshem och RFSL har under remisstid getts möjlighet att
lämna synpunkter.
Frågor kan ställas till:
Region Gotland
Strateg för social hållbarhet
Tfn: 0498-26 90 00
regiongotland@gotland.se
Länsstyrelsen i Gotlands län
Integrationsstrateg
Tfn: 010-223 90 00
gotland@lansstyrelsen.se
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1. Inledning
Under våren 2016 initierade Länsstyrelsen ett arbete med att ta fram ett scenarioverktyg för
Gotlands framtida utmaningar inom asyl- och flyktingmottagande.
Framtagandet av en modell för Gotland gjordes med inspiration från Östergötlands arbete
med långsiktiga analyser. Arbetet gjordes gemensamt med representation från Länsstyrelsen, Region Gotland och Migrationsverket.
På Gotland valde vi också att inkludera civilsamhället vilket inte Östergötland gjorde.
Målsättningen är att Länsstyrelsen till årsskiftet 2016/17 kommer redovisa en framåtblickande konsekvensanalys av asylprocessen och nyanlända, inkluderat ensamkommande barn
och ungdomar. Analysen kommer utgöra en del i den regionala integrationsstrategin som
presenteras under 2017. Målet för arbetet är att skapa en enad bild samt en länsövergripande analys över arbetet de kommande fyra åren.
Respektive förvaltning kommer i rapporten benämnas med förkortningar enl nedan;
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen – HSF.
Kultur- och fritidsförvaltningen – KFF.
Ledningskontoret – LK.
Samhällsbyggnadsförvaltningen – SBF.
Serviceförvaltningen – SF.
Överförmyndarnämnden inom SF – ÖFN.
Socialförvaltningen – SOF.
Teknikförvaltningen – TKF.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen – UAF.
Integrationsenheten inom UAF – IE.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2016-11-17

1.1 Sammanfattning av de viktigaste övergripande lärdomarna för
Region Gotland

Asylsökande
 Region Gotland klarade att hantera det stora asylmottagandet. Verksamheterna
mötte upp på ett enastående sätt. Det som behövde lösas löstes.
 Inom skolan lyfts t ex att kartläggningsprocessen bör ske centralt och digitaliseras
och att skolan skulle kunna vara ännu mer proaktiv.
 Kollektivtrafiken är viktig att den fungerar, med bättre framförhållning hade det
kunnat göras bättre. Särskilt gällde det till och från vården.
 Att ha en kärngrupp med bred kompetens som har extra fokus på det övergripande
läget (i vårt fall beredningsgruppen till ISF). Viktigt med ett bra sammansatt team.
Den regionala samverkan bör sättas igång i ett tidigare skede.
 En resurs centralt som koordinerar och har överblick över regionens verksamheter
(i vårt fall integrationsstrateg). Den funktionen är också en kontaktperson mot
andra myndigheter och frivilligorganisationer. Viktigt att snabbt koppla in kommunikationsstöd som har nära samarbete med koordinatorn. En lärdom är att tidigt
dra gränsdragningar mellan olika kommunikatörer.
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En informationsplattform internt och externt (webbsida och intranät)med samlad
information.
Att ta fram interna veckorapporter för att högsta ledningen och verksamheterna ska
få koll på nuläget.
Att koncernledningsgruppen identifierade nyckelpersoner som var nödvändiga att
hålla uppdaterade för att få allt att funka. På så sätt kunde känslig information spridas till rätt personer.
Samordningen internt kan utvecklas, särskilt kring gemensamma frågor så som
kompetensförsörjning, information och bostäder. Samarbete berikar och ger förståelse.
Att jobba mer samordnat med civilsamhället. Det är viktigt att Region Gotland och
volontärerna är koordinerade i insatserna för att undvika merjobb och skapa mervärde. Till exempel går det att samutnyttja lokaler och ”slå ihop” aktiviteter.
Att även i framtiden se civilsamhället som en oerhört viktig kraft som bör stödjas
med kompetensutveckling.
Ett nära samarbete med Migrationsverket är nödvändigt. Trots nära samarbete var
det svårt för Region Gotland att få information i tid.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2016-11-17

Mottagande av ensamkommande barn
 Att planera var HVB-hem placeras. Det påverkar andra verksamheter.
 Att sprida information till barnen och personerna runt omkring om t ex psykisk
hälsa och hur ansökningsprocessen går till.
 Att tidigt ha beredskap för att hantera social oro när boenden stängs och avslag på
ansökningar kommer.
 Att samarbeta över förvaltningsgränser. Det är viktigt att vi ser oss som en koncern
och att vi tillsammans kan hantera gemensamma frågor så som personal och ekonomi. Förvaltningarna behöver väga fler faktorer i sina egna beslut än de egna intressena. Helheten före delarna. Region Gotlands integrationsnätverk kan vara en
del i det.
Mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd
 Att samordna arbetet kring bostäder inom Region Gotland.
 Att samordna arbete kring kompetensförsörjning och språkkompetens.
 Region Gotland behöver ta sitt ansvar som arbetsgivare och erbjuda t ex praktik.
 Att prova nya modeller för att få ut personer i arbete, praktik eller studier. Våga
göra annorlunda.
 Det är viktigt med tydlighet kring vem som ansvarar för vad inom området integration.
 Att se vilka möjligheter som finns att söka projektmedel. Vi har begränsade resurser
och det kan vara en hjälp i att utveckla nya arbetssätt men själva projektansökan är
ofta mycket omfattande vilket gör det svårt för enskilda verksamheter att ha tillräckligt med resurser.
 Att tänka på hur vi kommunicerar kring mottagandet. Det är något som sker på riktigt och som är långsiktigt. Det kan vara en utmaning med tanke på att många asylsökande har tvingats flytta från ön.
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1.2 Reflektioner

Gotland var väl förberedda för asylmottagandet eftersom arbetet med avsiktsförklaringen
tillsammans med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket hade pågått sedan sommaren
2014. Projektorganisationen med bl a projektledare och kommunikatör kunde snabbt omfördelas till arbetet med ett stort asylmottagande via upphandlade boenden på betydligt fler
platser än vad som tidigare var tänkt. Där vann vi tid och kunskap. Det första asylboendet
öppnade i mitten av november 2015.
Många enskilda medarbetare ute i förvaltningarna drog ett tungt lass. Det fungerar ett tag
men håller inte i längden. Det här var ett så stort åtagande som engagerade nästan alla verksamheter och många medarbetare på alla nivåer men det gjorde också att andra viktiga frågor fick läggas åt sidan.
Civilsamhället var också förberedda vilket gjorde att de också snabbt kunde ställa om till de
nya förutsättningarna.
Trots goda intentioner från Migrationsverket att hålla Region Gotland uppdaterade så visade det sig svårt i praktiken. De som arbetar här på gotlandskontoret har hela tiden varit
mycket angelägna att ha ett gott samarbete med Region Gotland men de har inte alltid
själva haft all nödvändig information.
Redan i projektet med avsiktsförklaringen fanns ett uppdrag att se på en central ekonomiadministration inom Region Gotland. Under våren 2016 beslutades om en central ekonomiadministration med placering inom Serviceförvaltningens ekonomienhet. Den ansvarar
för att koordinera och utföra arbetet med att återsöka medel från Migrationsverket. Två
ekonomer arbetar halvtid med det.
Det finns flera fördelar med en central ekonomiadministration, bland annat att det ger en
bättre överblick över ekonomin kopplad till mottagandet och att det avlastar verksamheterna. Det är dessutom stora summor pengar som det handlar om, vilket gör det extra viktigt att det blir rätt. Ekonomienheten pekar också på att det finns svårigheter. Migrationsverkets handläggningstider är långa. Hittills i år har Region Gotland sökt ersättningar om
sammanlagt 42 miljoner kronor, varav endast 600 000 kronor har betalats ut av Migrationsverket. Det här gör det svårt att förutse hyr mycket och när pengar kommer in till oss.
I juni 2016 gjordes en sammanställning av det som verksamheterna är stolta över, se
bilaga 1.

2. Underlag

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2016-11-17

2.1 Region Gotlands medverkan i scenarioframtagandet

För Region Gotlands del så krävdes ett stort internt arbete för att kunna bidra till den länsövergripande analysen.
På koncernledningsgruppen 160519 beslutades att upplägget för Region Gotland del skulle
ske genom att integrationsstrateg Cilla Krook fick i uppdrag att via Region Gotlands integrationsnätverk genomföra en regiongemensam workshop under tidig höst med representanter från berörda förvaltningar. Workshopen genomfördes 161019.
Syftet med workshopen var att med det vi vet idag vara så bra rustade för framtiden som
möjligt. Hur vi tar tillvara de lärdomar som gjorts? Att möjliggöra ett samlat lärande inför
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integrationsstrategin som ska tas fram under 2017. Att tillsammans gå från förvaltningsnivå
till Region Gotland nivå.
2.2 Upplägg för framtagande av underlag

Via integrationsnätverket fick varje förvaltningen ett antal frågor att förbereda.
Frågorna har tagits fram gemensamt med Länsstyrelsen, Region Gotland och
Migrationsverket. Alla svar sammanställdes innan Region Gotlands workshop 161019.
Följande frågor ställdes:
•

Varje förvaltning redogjorde för sina uppdrag gällande asylsökande, ensamkommande barn och för personer med uppehållstillstånd.

•

Till vilken grad (klarar, klarar med vissa svårigheter, klarar inte) kan verksamheten
uppfylla åtagandet 2016-2020?

•

Vilka problem finns i att uppfylla åtagandena?

•

Vilka åtgärder finns eller bedöms behövas för att komma tillrätta med problemen
och vilka effekter får åtgärderna?

•

Vad blir konsekvenserna i samhället på lång sikt om man inte kommer tillrätta med
problemen?

Förutom dessa länsgemensamma frågor valde Region Gotland att även inkludera följande
frågor:
•

Vilka frågor har vi hanterat inom Region Gotland?

•

Om det kommer så många till Gotland igen som 2015/16, vad skulle vi då göra annorlunda?

•

Var det något som ”skavde” mellan förvaltningarna under arbetet som genomfördes 2015/16?

•

Övrigt att delge?

2.2.1 Uppdrag för Region Gotlands verksamheter

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2016-11-17

Uppdrag, se bilaga 2.

3. Redovisning av svaren
Många nya frågor har hanterats inom Region Gotland under det senaste året inom detta
område. Här följer ett axplock:
Central mottagningsenhet, skolgång, mottagande av ensamkommande barn, språksvårigheter, gode män, grupper mot grupper, familjehem, hitta lokaler/boenden, transporter till
och från vård, hantera fler användare och ökat tryck på verksamheter, hitta personal, hantera social oro, planera om verksamhet, öppettider och personal, inköp av böcker på nya
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språk, samordning kring inskrivning i skola, vårdadministrativa frågor, erbjuda hälsoundersökningar, smittskyddsarbete och vaccinationer.
Under 3.1, 3.2 och 3.3 redovisas svaren som ska ligga till grund för den länsövergripande
sammanställningen.
Under 3.4 och 3.5 redovisas svaren från de Region Gotland specifika frågorna.
3.1 Asylsökande vuxna och deras familjer

Här har diskussionerna utgått från den faktiska kunskap och erfarenhet vi har kring asylmottagandet och inte räkneexempel i Migrationsverkets prognos.
Diskussionerna utgick från 3 nivåer, inga asylsökande på Gotland, 250 asylsökande alt 1400
asylsökande.
3.1.1 Till vilken grad (klarar, klarar med vissa svårigheter, klarar inte) kan verksamheten
uppfylla åtagandet 2016-2020?

UAF, KFF, HSF, TKF(kollektivtrafik och sjukresor) klarar.
3.1.2 Vilka problem finns i att uppfylla åtagandena?

- Generellt, för i stort sett, alla verksamheter har den sena informationen från Migrationsverket försvårat mottagandet.
- Plötsligt har behovet av kollektivtrafik ökat på en specifik hållplats. Extra kostnader uppstår om det behöver sättas in förstärkningsturer.
- Sjukresor för denna grupp är fortfarande ett problem för sjukvården.
- Brist på personal som snabbt behövde rekryteras.
- Ekonomiska medel behövs.
- Brist på språkkompetens.
- Har betydelse var boenden lokaliseras för att kunna möta upp med befintlig infrastruktur.
- Ekonomiska medel behövs.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2016-11-17

3.1.3 Vilka åtgärder finns eller bedöms behövas för att komma tillrätta med problemen och
vilka effekter får åtgärderna?

- Kompetensutveckling i form av ”snabbspår” för lärare samt deltagande i pilotprojekt med
Skolverket.
- Utveckla en central mottagningsenhet för att underlätta kartläggning av elever på mindre
enheter.
- Önskemål om andra arbetssätt där Region Gotland är involverade i var asylboenden placeras, t ex för att kunna förutse behov av kollektivtrafik.
- Behov av ekonomiska medel.
- För att få personer med språkkompetens behöver RG erbjuda asylsökande praktikplatser.
3.1.4 Vad blir konsekvenserna i samhället på lång sikt om man inte kommer tillrätta med
problemen?

- Utanförskap
- Segregering
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- Misslyckad integration
- Social oro
- Prioriteringar av ekonomiska medel, grupper ställs mot varandra
3.2 Ensamkommande barn

Det antal som verksamheterna utgått från här är Migrationsverkets prognos:
2016 – 16 nya asylsökande barn.
2017-2020 – 25 nya asylsökande barn/år.
3.2.1 Till vilken grad (klarar, klarar med vissa svårigheter, klarar inte) kan verksamheten
uppfylla åtagandet 2016-2020?

UAF, KFF, ÖFN klarar åtagandet.
HSF – Barn- och ungdomspsykiatrin klarar inte, övriga vården klarar.
SOF klarar själva boendet. Klarar inte myndighetsutövningen.
3.2.2 Vilka problem finns i att uppfylla åtagandena?

- Undanträngningseffekter på psykiatrin. Arbetssätt på BUP bygger på föräldramedverkan
vilket ger ytterligare utmaningar.
- Svårigheter att få tag på barnen som är placerade av annan kommun.
- Viktigt med nära samarbete mellan KFFs verksamheter och Haimaboenden och även privata HVB-hem.
- Mycket administration när ensamkommande barn behöver åka till fastlandet. Förlängda
handläggningstider på ÖFN även för andra typer av ärenden. Uthålligheten är svår.
- Problem för de barn som har en annan anvisningskommun, för lite hänsyn har tagits till
vad barnet själv vill.
- Strategiskt framåt gällande Haimaboenden i framtiden– ska man bygga om t ex äldreboenden alt bygga nytt?
- Finns plats på skolorna på landet, platstillgången i Visby är sämre.
- På gymnasiet är lokaltillgången ett problem
- Resursbrist: socialsekreterare, kuratorer, lärare, studievägledare, skolsköterskor och kanslifunktion på överförmyndarkansliet.
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3.2.3 Vilka åtgärder finns eller bedöms behövas för att komma tillrätta med problemen och
vilka effekter får åtgärderna?

- Rekrytera personal är central i flera verksamheter. Diskussioner pågår nationellt för att ev
minska krav på att alla lärare måste vara legitimerade.
- Måste alla komma till BUP? Kan insatser ges på annat sätt?
- Om det blir fler boenden i Visby behöver mer resurser dit både gällande skolans och kultur- och fritids verksamheter.
- Viktigt med nära samarbete mellan KFFs verksamheter och Haimaboenden.
- Hur ser gode männens uppdrag ut i förhållande till SOFs uppdrag?
- Hälsoskolan mycket bra.
- Vilka visioner har vi på Haimaboenden? Optimal storlek på boenden 8/16/24?
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3.2.4 Vad blir konsekvenserna i samhället på lång sikt om man inte kommer tillrätta med problemen?

Det är en skör grupp med risker för utanförskap och segregation om inte boende med tillräcklig standard, skola och fritid fungerar. Social oro. Risk för psykisk ohälsa.
Hur kan den psykiatriska vården utvecklas om behoven ökar?
Resurserna på ÖFN räcker inte till. Att internt förbättringsarbete går förlorat.
3.3 Personer med uppehållstillstånd

Det antal som verksamheterna utgått från här är Migrationsverkets prognos:
2016 – 192 st
2017 – 277 st
2018 – 93 st, 2019 – 72 st och 2020 – 71 st.
3.3.1 Till vilken grad (klarar, klarar med vissa svårigheter, klarar inte) kan verksamheten
uppfylla åtagandet 2016-2020?

UAF och KFF klarar. IE klarar om bostadsdelen flyttas.
TKF klarar med vissa svårigheter. Kollektivtrafiken klarar sitt uppdrag, både gällande kollektivtrafiken och sjukresor.
LK/bostäder klarar med vissa svårigheter.
För HSF ser det olika ut i olika delar av sjukvården. Svårast att klara åtagandet har barnhälsovården, habilitering och rehabilitering, mödravård, psykiatri och primärvård.
3.3.2 Vilka problem finns i att uppfylla åtagandena?

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2016-11-17

- Små skolenheter har svårt att klara kartläggningen.
- Brist på boende.
- Resursbrist för att ta emot ökad mängd besökare.
- Verksamheterna har brist på språkkompetenser. Om inte de nyanlända trivs i boendena
de blir erbjudna, inte hittar arbete och inte känner sig inkluderade blir uppdraget svårt att
uppfylla.
- Språksvårigheter, kompetens att hantera migrationsstress, trauma och speciella funktionsnedsättningar.
- Det finns begränsningar i regelverk såsom bygglov, brandskydd tex. När vi hade en lägre
tillströmning löstes bostadsförsörjningen inom IE. Med större volymer krävs andra arbetssätt som också inkluderar andra grupper med behov av liknande bostadslösningar.
- Ekonomi
- Rekryteringssvårigheter: svenska som andraspråk, modersmålslärare, studiehandledare, läkare och sjuksköterskor.
3.3.3 Vilka åtgärder finns eller bedöms behövas för att komma tillrätta med problemen och
vilka effekter får åtgärderna?

- Snabbspår för lärare både till svenska som andraspråk och studie- och yrkesvägledare.
- Central mottagningsenhet inom skolan.
- Projekt med Skolverket bedöms ge goda förutsättningar för det fortsatta arbetet.
- Få ta del av statliga medel inom teknikförvaltningen om arbetsuppgifter läggs över dit.
- Region Gotland ska kunna erbjuda praktikplatser för att fånga upp de kompetenserna
bland asylsökande och nyanlända som det finns efterfrågan på här.
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- Viktigt att den sk LÖKen (Lokal överenskommelse)blir klar och blir ett instrument för
uppföljning av bl a olika parters uppdrag.
- Nytt arbetssätt som kan hantera hela kedjan kring bostadsförsörjning. Från anvisning från
Migrationsverket (MV tar över det uppdraget 170101 från Arbetsförmedlingen) till utrustning av lägenheter. Inkludera denna grupp med andra med bostadsbehov av liknande art.
Stimulera allmännyttan och privata fastighetsägare till ökat byggande.
3.3.4 Vad blir konsekvenserna i samhället på lång sikt om man inte kommer tillrätta med problemen?

- Att nyanlända elever inte blir behöriga till gymnasiet
- Social oro
- Segregation, tex om det inte går att hitta fullvärdiga bostäder
- Utanförskap
- Ökade kostnader för samhället

3.4 Övergripande lärdomar

Skulle vi hamna i motsvarande situation som hösten 2015 bedöms följande vara viktigt på
en regionövergripande nivå:
- Att vi vet att vi kan är en viktig lärdom från det år som gick.
- ISF (inriktnings- och samordningsfunktionen) drar igång direkt och leds från ledningskontoret. Beredskapsfunktionen ansvarar. En gång/vecka, en timme.
- Kommunikativt stöd kopplas in direkt.
- Ledningskontoret avsätter en resurs som agerar samordnare inom Region Gotland, mot
andra myndigheter, ffa Migrationsverket och Länsstyrelsen.
- En arbetsgrupp (beredningsgrupp) på ledningskontoret med olika kompetenser håller
samman det övergripande arbetet inom Region Gotland.
- Skapa ett internt integrationsnätverk med representanter utsedda av förvaltningscheferna.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2016-11-17

Sammanfattning av förvaltningarnas viktigaste lärdomar:
- Samarbetet med civilsamhället viktigt – hur kan det samordnas bättre?
- Transporter har varit en återkommande fråga.
- Tolkar/språkstöd.
Här redovisas svaren från respektive förvaltning av de viktigaste lärdomarna:
HSF - Tidigt rigga administrativt stöd för såväl asylhälsa som övriga verksamheter. En tydlig planering för att mobilisera asylhälsan. Mer inledande information om vården till asylsökande, boendeansvariga och Migrationsverket.
KFF- Mobilisera tidigare, vara mer flexibla. Jobba uppsökande och informera om verksamheter. Tidigare samverkan med civilsamhället. Behov av tidigare information från Migrationsverket. Bättre spridning av boenden. KFF skulle kunna vara den sammanhållande kraften kring integrationsfrågor gentemot civilsamhället.
LK/bostäder - Ta tillvara på bostäder från privata aktörer.
SOF - Gå in i gemensam regional samverkan tidigare.
TKF - Mer resurser behöver avsättas. Bättre framförhållning hade varit bra.
UAF- Samla kartläggningsprocessen på Integrationsenheten. Ha planerade möten på berörda orter. Vara mer proaktiva och på tårna.
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IE - Digital inskrivning i skolan. Kräva kontaktperson på Migrationsverket som ansvarar
för barnen. Anställa samordnare som är länk mellan Region Gotland och civilsamhället. Utöka skolskjutsresurser. Arbeta för att Migrationsverket har en egen reception.
3.5 Var det något som ”skavde” mellan förvaltningarna under arbetet som genomfördes 2015/16?

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2016-11-17

Alla menar att det inledningsvis blev en del oklarheter förvaltningarna emellan men att det
var nytt för alla - hade ingen liknande situation att jämföra med och allt gick väldigt fort.
Alla vittnar om att saker föll på plats efter hand och att alla gjorde sitt yttersta i att försöka
lösa de egna uppdragen som att försöka se helhet. Nya samarbeten skapades också, t ex
mellan socialförvaltningen och serviceförvaltningen gällande rekrytering och med teknikförvaltningen gällande sökande efter sk Haimaboenden. Nya mötesforum har skapats mellan socialförvaltningen, skolan och kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Frågan
kring hur sjukresor skulle genomföras och ekonomin kring dessa var inledningsvis lite
krångligt men löste sig.

10 (10)

RAPPORT

Utvärdering av
Integrationsstrategi för Gotland
2017-2023
Fastställd av regionstyrelsen
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2022-01-28
Ärendenr RS 2016/146
Version [1.0]

Utvärdering av Integrationsstrategi för Gotland
2017-2023
Innehåll
1. Bakgrund ..................................................................................................................2
2. Metod .......................................................................................................................2
3. Erfarenheter .............................................................................................................2
3.1 Mottagandet .............................................................................................................................2
3.2 Samverkan ...............................................................................................................................3
3.3 Integrationsstrategins roll..........................................................................................................3
3.4 Utvecklingsområden ..................................................................................................................4

4. Behov........................................................................................................................4
5. Processförslag ..........................................................................................................5

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Utvärdering av Integrationsstrategi för Gotland 2017-2023

1. Bakgrund
Länsstyrelsen och Region Gotland beslutade1 hösten 2017 att anta en flerårig
regional integrationsstrategi, Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 i syfte att ange övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska integrationsarbetet. Strategin har sedan antagandet utgjort ett övergripande styrdokument för Gotlands arbete för integration.
I samband med strategins förlängning 2020 beslutade2 regionstyrelsen även om en utvärdering av den regionala integrationsstrategin och dess effekter på berörda verksamheter inom
Region Gotland. Vidare efterfrågades förslag på hur den strategiska styrningen av integrationsarbetet kan integreras i befintligt utvecklingsarbete och hur den politiska delaktigheten
i detta kan säkras.
Mot denna bakgrund har ifrågavarande rapport sammanställts. Rapporten innefattar samanställning av huvudsakliga erfarenheter, en behovsbedömning samt förslag på hur integrationsarbetet kan förankras i befintligt utvecklingsarbete.

2. Metod
Den metod som använts är gruppintervjuer med medarbetare i berörda verksamheter. Intervjuerna har genomförts förvaltningsvis. Följande verksamheter har representerats i intervjuerna: UAF; Avdelningen för arbetsliv och etablering, Vuxenutbildningen, Modersmålsenheten, Förskolan, SOF; Hem för vård och boende, Barn & familj; HSF; Barn &
Ungdomsmedicin, Barnhälsovården, Primärvården, Folktandvården, Ekonomienheten.
Då utvärderingsarbetet sammanfallit med motsvarande ansats hos Länsstyrelsen har intervjuerna genomförts som ett samverkansprojekt. Länsstyrelsens utvärdering innefattar även
externa aktörer och väntas bli färdigställd under våren 2022.
3. Erfarenheter
I frågan om insamling av erfarenheter och kunskaper så gjordes ett omfattande insamlingsarbete redan under 2016 som resulterade i rapporten Region Gotlands Scenarioanalys –Asyl -och
flyktingmottagande på Gotland (bifogad). Denna bidrog sedermera i arbetet att ta fram Integrationsstrategin och låg även till grund för flera av de strukturer och rutiner som idag finns
inom regionen. Ett konkret exempel på detta är UAFs verksamhet Lotsen som tar emot
och kartlägger utlandsfödda skolelevers förutsättningar.
Merparten av föregående rapports erfarenheter och kunskaper bedöms i allt väsentligt fortfarande vara giltiga. Fokus för ifrågavarande utvärdering har därför riktats för att beskriva
nuläge samt behov framöver. Sammanställningen av intervjuerna har i detta stycke indelats
enligt följande; Mottagande, Samverkan, Integrationsstrategins roll, samt Utvecklingsområden.
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3.1 Mottagandet

Situationen är väsentligt annorlunda nu jämfört med migrantsituationen 2015/16. Anvisningstalen ligger stadigt runt 70 personer årligen och flera verksamheter påtalar att uppdelningen av uppgifter är tydligare nu. Samtidigt är det tydligt att tidsperspektivet i arbetet förändras över tid. Perspektiven har i stort skiftat från de omedelbara till de mer långsiktiga
behoven. Samtidigt är de statliga ersättningarna fortfarande kopplade till etableringsuppdraget på 24 månader. Allt eftersom människor fullgör denna period öppnas nya möjligheter
1
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och behov där det upplevs en brist på tydliga uppdrag och mål. Samtidigt finns höga politiska och samhälleliga förväntningar på verksamheterna att fortsätta stödja personers integreringsprocess. Detta är särskilt tydligt för UAFs berörda verksamheter som i ökande omfattning fått ta ett ökat ansvar utöver den etableringsperiodsanpassade resurssättningen. Ett
exempel här är den vägledning utlandsfödda föräldrar över tid behöver i sina kontakter
med det svenska skolsystemet. I detta sammanhang framhålls bibehållandet av verksamheten Lotsen som en framgångsfaktor för de framgångar de Gotländska skolorna haft i att ta
emot nya elever.
En relaterad erfarenhet från HVB3-verksamheten är att uppdraget kring de ensamkommande inte alltid matchat de verkliga behoven. Upplevelsen är att befintliga uppdrag, formulerade för vård till resurssvaga individer, inte matchade behoven hos många av de ensamkommande. Flera av dessa var resursstarka och hade gagnats både av ett initialt högre
tempo mot mer anpassade boende- och studieformer, kombinerat med en större långsiktighet i etableringsstödet. I händelse av en ny migrantsituation framhåller Socialförvaltningens
tillfrågade även vikten av ett strukturerat rekryterings- och bostadsförsörjningsarbete för att
undvika kostsamma nödlösningar. I anslutning till situationen 2015/16 uppstod ett utmanande rekryteringsläge, inte minst vad gäller gode män. Vidare förekom bostadslösningar
som lämnade övrigt att önska avseende kostnadseffektivitet.
Ett återkommande medskick från de tillfrågade verksamheterna är att de allra flesta personer som ingått i etableringsinsatser på Gotland klarat sig bra. De har i stor utsträckning bidragit till den gotländska arbetsmarknadens rekryteringsbehov, inte minst inom äldreomsorgen.
3.2 Samverkan

Verksamheterna uppfattar att befintlig samverkan mellan verksamhets- och förvaltningsgränser överlag fungerar tillfredsställande i individärenden. Upparbetade kontaktvägar finns
mellan berörda funktioner i de olika verksamheterna. I mer övergripande frågor uppfattas
samordningsresursen underdimensionerad. Samtliga förvaltningars verksamheter uttrycker
behov av ökad samordning, både mellan förvaltningar, såsom mellan Individ och Familjeomsorgen och Arbetsliv och Etablering, samt gentemot externa aktörer som Arbetsförmedlingen. Exempel här är hantering och koordinering av återsöksförfarandet, stöd i förvaltningsövergripande lägesavstämningar, i utvecklingsprojekt, samt i samordningen mellan
förvaltningars resurser och ansvar i frågor rörande psykisk ohälsa. Fler nämner också ett
generellt behov av en regionövergripande röd tråd för integrationsarbetet, även här primärt
utifrån det mer långsiktiga perspektivet.
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3.3 Integrationsstrategins roll

De tillfrågade verksamheterna är eniga i förekomsten av en Integrationsstrategi fyllt en roll
som övergripande viljeinriktning, som stöd för att driva samverkansfrågor, samt som ramverk för projektformuleringar med vidhängande medelsansökningar.
Dock råder även en enighet i att strategin i sig självt inte haft någon tydlig roll i verksamheternas planering och genomförande. Snarare är upplevelsen att det genomgående gått att
koppla den egna genomförda verksamheten till strategins strategiska vägval, med då först i
efterhand. Här anges orsaker som i stort kan delas in i tre kategorier: avsaknad av indikatorer kopplade till verksamhetsplaneringen, avsaknad av efterfrågan på återkoppling och upp3
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följning inom verksamheterna, samt avsaknad av ansvarsfördelning. I de två första fallen
nämner flera av de tillfrågade specifikt bristen på verksamhetskopplade mätetal. Vidare
framhålls genomgående den strategiska stöd- och samordningsresursen som underdimensionerad.
Avslutningsvis kan framhållas att arbete utifrån Etableringsmodellens utvecklingsområden i
stort följer strategins strategiska vägval, ett överlapp som påverkar förutsättningarna för utvärdering av endera.
3.4 Utvecklingsområden

Verksamheterna är i stort samstämmiga i att de strategiska vägvalen runt områdena arbete
och bostad är de viktigaste prioriteringarna för det fortsatta arbetet, följt av socialt sammanhang. Det framhålls även att personer i målgrupperna ser liknande prioriteringar, om
än med något större tonvikt på socialt sammanhang. Som tidigare nämnts är bostadsfrågan
särskilt trängande, i synnerhet för många unga som trots heltidsarbete ofta har svårt att
hitta permanenta boendelösningar. Samtidigt finns ett behov att följa och motverka förekomst av boendesegregation. Vidare framhålls tätare samverkan runt olika former av praktiksamordning, då verksamheter inom SOF och UAF arbetar parallellt med att hitta platser
för sina respektive målgrupper.

4. Behov
Även om mottagandet för närvarande är lågt är en betydande andel av de personer som anländer kvotflyktingar, ofta med låg skolbakgrund. Tillsammans med de påvisade lotsningsbehoven efter etableringsperioden, pekar situationen mot behoven av ett långsiktigt och
samordnat arbete för att bygga en framgångsrik integrationsstruktur på Gotland.
Samtliga förvaltningars tillfrågade trycker oberoende av varandra på behovet av en mer
långsiktig aktivitetshorisont för integrationsarbetet på Gotland. I synnerhet framhålls ökad
samordning, olika typer av lotsning, samt kompetens- och språkförsörjning för verksamheterna.
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I fråga om samordning efterfrågas ett mer strukturerat lägesbildsarbete för att över tid
kunna identifiera och reagera på såväl utmaningar som framgångsfaktorer. Detta kopplat
både till platser och till individuella faktorer, företrädesvis underbyggt med mätbara indikatorer. På så vis kan insatser riktade på både kort- och långsiktiga mål planeras och resurssättas. Vidare finns behov av tydligare strukturer för att kunna ha översikt på utmaningar
och behov mellan verksamheter och förvaltningars samt i förekommande fall stöd i samverkan mellan dessa.
Lotsningsverksamhet finns i nuläget på Medborgarplatsen men det stödet är primärt kopplat till utrikesfödda personer i ett relativt tidigt skede i sin etablering. Ett behov som konstaterats är att kunna bredda den verksamheten till en större del av den kommunala servicen, exempelvis stöd i sjukvårdskontakter. Det skulle även innebära möjlighet att bredda
Medborgarplatsens målgrupp till alla innevånare, snarare än enbart utrikesfödda. En sådan
breddning skulle även ge förutsättningar till ökad samlokalisering av verksamheter som idag
redan efterlyser bättre samverkansförutsättningar. Som alternativ till det framhålls möjligheten att utöka den kommunala servicen och språkkompetensen runt receptionen på Visborg och andra servicepunkter som ska etableras, för att kunna erbjuda motsvarande stöd
och lotsning där.
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5. Processförslag
Utifrån nuvarande lägesbild föreslår Regionstyrelseförvaltningen att den strategiska vidareutvecklingen av integrationsarbetet vid Region Gotland införlivas i arbetet med Genomförandeprogram för social välfärd som ingår i den regionala Utvecklingsstrategin (RUS).
Detta medger både politisk delaktighet i framdragandeprocessen såväl som i implementeringarna, i synnerhet som dessa kommer följa mandatperioderna fram till år 2040.
Utifrån ifrågavarande utvärdering bedömer Regionstyrelseförvaltningen att det fortsatta integrationsarbetet har goda förutsättningar att ingå i 2023-27 års genomförandeprogram. Utifrån målbilden att minska diskriminering och öka möjligheterna att delta i samhällsutvecklingen bedöms följande tre aktiviteter som särskilt angelägna; (1) strukturerad lägesbildsutveckling, (2) utveckling av samordningsresursen, samt (3) ökad samverkan med arbetsmarknadsfrämjande verksamheter.
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Integrationsstrategi

Ärendenummer: RS 2016/146
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

1. Rapporten godkänns.
2. Strategisk vidareutveckling av integrationsarbetet införlivas framöver i
arbetet med Genomförandeprogram för social välfärd som ingår i den
regionala Utvecklingsstrategin (RUS).
3. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inkludera berörda nämnder i
arbetet med rapporten.
Sammanfattning

Länsstyrelsen och Region Gotland beslutade hösten 2017 att anta en flerårig
regional integrationsstrategi, Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 i syfte
att ange övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska
integrationsarbetet. I samband med strategins förlängning 2020 beslutade
regionstyrelsen även om en utvärdering av den regionala integrationsstrategin
och dess effekter på berörda verksamheter inom Region Gotland. Vidare
efterfrågades förslag på hur den strategiska styrningen av integrationsarbetet
kan integreras i befintligt utvecklingsarbete och hur den politiska delaktigheten
i detta kan säkras.
Ifrågavarande utvärdering är genomförd i samarbete med Länsstyrelsen som en
serie gruppintervjuer med berörda verksamheter i respektive förvaltning.
Resultaten ligger i linje med den scenarioanalys som genomfördes i slutet av
2016 och har i utvärderingen delats in i kategorierna Mottagande, Samverkan,
Integrationsstrategins roll, samt Utvecklingsområden.
I stort konstateras en strävan att anpassa verksamheterna till lägre volymer i
mottagandet, parallellt med behovet av en längre planeringshorisont i samband
med att människor fortsätter integrera sig efter den relativt korta etableringsperioden. Avseende samverkan fungerar det företrädesvis bra i individärenden
men mer strategiskt stöd och samverkan upplevs som underdimensionerat. I
synnerhet så i fråga om gemensam lägesbild. Integrationsstrategin har haft
betydelse som övergripande ramverk och i fråga om projektformuleringar.
Dock har den haft försumbar effekt på planering och genomförande, samtidigt
som tillfrågade aktörers verksamhet genomgående upplevs ha bidragit till
strategins målområden. I fråga om utvecklingsområden är tillfrågade verksamheter samstämmiga i i att de strategiska vägvalen runt områdena arbete och
bostad är de viktigaste prioriteringarna för det fortsatta arbetet, följt av socialt
sammanhang.
forts
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Sammanträdesdatum 2022-02-10
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I utvärderingen konstateras även ett antal behov och möjligheter för
integrationsarbetet framledes. I stort rör det sig om ett mer långsiktigt
lägesbilds- och planeringsarbete, ett större fokus på olika typer av lotsning,
samt fortsatt kompetens- och språkförsörjning för verksamheterna.
Utifrån nuvarande lägesbild föreslår Regionstyrelseförvaltningen att den
strategiska vidareutvecklingen av integrationsarbetet vid Region Gotland
införlivas i arbetet med Genomförandeprogram för social välfärd som ingår i
den regionala Utvecklingsstrategin (RUS). Detta medger både politisk
delaktighet i framdragandeprocessen såväl som i implementeringen. I detta
arbete finns målbilder kring att minska diskriminering och öka möjligheterna
att delta i samhällsutvecklingen Inom ramen för dessa mål bedöms följande tre
aktiviteter som särskilt angelägna; (1) strukturerad lägesbildsutveckling, (2)
utveckling av samordningsresursen, samt (3) ökad samverkan med arbetsmarknadsfrämjande verksamheter.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefaan de Maecker, enhetschef, och Emily Diab, strateg,
regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inkludera berörda nämnder i
arbetet med rapporten.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Utvärdering av Integrationsstrategi för Gotland 2017-2023
Region Gotlands Scenarioanalys –Asyl -och flyktingmottagande på Gotland
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-28
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Protokoll
Sida 14 (27)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1602
21 januari 2022

Nathalie Ahlstedt Mantel

Regionstyrelsen

Motion. Förenklad tillgång till samlad information om Region
Gotlands klimat- och miljöarbete
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Feministiskt initiativ (Fi) skickade under december in en motion som belyste hur
omständligt det är för boende, besökare och företagare på Gotland att hitta
information om klimatarbete på hemsidan gotland.se.
Eftersom klimatfrågan är en av våra största samhällsutmaningar efterfrågas en mer
central plats på hemsidan, och mer lättillgänglig information för att öka
medborgarnas möjligheter till att förstå och sätta sig in i Region Gotlands omfattande
klimatarbete.
Under våren har ett arbete inom Region Gotland redan påbörjats för att utveckla och
förbättra det interna klimat, miljö och energi-arbetet. Bland annat kommer
kommunikation på hemsidan ses över och uppdateras, och även informationens
hemvist utredas. Syftet med detta arbete är att förbättra tillgängligheten på
informationen för boende, besökare och företagare på Gotland.
I en parallell utvecklingsprocess arbetar Region Gotland under kommande år med att
utveckla webbsidan gotland.se. Dialoger fortgår mellan arbetsgrupperna och
hållbarhetsperspektivet kommer att beaktas i även det utvecklingsarbetet. Ett av
målen är då att hållbarhet ska ha en mer central plats.
Arbetet med att förbättra den nuvarande informationen och tillgängligheten till den
på gotland.se planeras vara klart till sommaren 2022.
Bedömning

Med bakgrund av ovan anser förvaltningen att motionen är besvarad då ett arbete
pågår.
Beslutsunderlag

Motion. Förenklad tillgång till samlad information om Region Gotlands klimat- och
miljöarbete, RS 2021/1602
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!

Förenklad tillgång till samlad information om Region Gotlands klimat- och miljöarbete
Region Gotland har utlyst klimatnödläge och frågor som rör klimat- och miljö är högt på
agendan i alla nämnder.
Det är även av intresse för Gotlands befolkning att enkelt kunna hitta information om vad
som görs för att uppnå klimatmål o dyl.
Idag är det omständligt att hitta samlad information via Region Gotlands hemsida: den ligger
flera klick bort under ”Bygga bo och miljö”.
För att tydliggöra det arbete som görs och öka möjligheterna för medborgare att ta ställning
till och sätta sig in i regionens omfattande klimatarbete behövs tydlig och lättillgänglig
information.
Ämnet är omfattande och berör alla nämnder, alla människor, allt arbete inom regionen,
därför bör det, på samma sätt som informationen om Covid-19 och arbetet kring pandemin vårt andra stora krisarbete- finnas som en egen rubrik på hemsidan.
Med bakgrund av detta föreslår Feministiskt initiativ regionfullmäktige att besluta:
-

att tydlig och samlad information om klimat- och miljöarbetet görs tillgänglig på
regionens hemsidas startsida

Visby 2021-11-08
Gerd Holmgren mfl.
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Motion. Förenklad tillgång till samlad
information om Region Gotlands klimatoch miljöarbete

Ärendenummer: RS 2021/1602
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Motionen anses besvarad.
Sammanfattning

Feministiskt initiativ (Fi) skickade under december in en motion som belyste
hur omständligt det är för boende, besökare och företagare på Gotland att hitta
information om klimatarbete på hemsidan gotland.se.
Eftersom klimatfrågan är en av våra största samhällsutmaningar efterfrågas en
mer central plats på hemsidan, och mer lättillgänglig information för att öka
medborgarnas möjligheter till att förstå och sätta sig in i Region Gotlands
omfattande klimatarbete.
Under våren har ett arbete inom Region Gotland redan påbörjats för att
utveckla och förbättra det interna klimat, miljö och energiarbetet. Bland annat
kommer kommunikation på hemsidan ses över och uppdateras, och även
informationens hemvist utredas. Syftet med detta arbete är att förbättra
tillgängligheten på informationen för boende, besökare och företagare på
Gotland.
I en parallell utvecklingsprocess arbetar Region Gotland under kommande år
med att utveckla webbsidan gotland.se. Dialoger fortgår mellan arbetsgrupperna och hållbarhetsperspektivet kommer att beaktas i även det
utvecklingsarbetet. Ett av målen är då att hållbarhet ska ha en mer central plats.
Arbetet med att förbättra den nuvarande informationen och tillgängligheten till
den på gotland.se planeras vara klart till sommaren 2022.
Bedömning

Med bakgrund av ovan anser förvaltningen att motionen är besvarad då ett
arbete pågår.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2021-11-16
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-21

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1657
24 januari 2022

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Remiss. Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att överlämna synpunkter till näringsdepartementet
enligt bifogat förslag till remissyttrande.

Sammanfattning

Trafikverket har remitterat ett förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
2022-2033. Utgångspunkten för planförslaget är de transportpolitiska målen,
klimatmålen och etappmål bland annat för klimat och trafiksäkerhet. I planförslaget
ingår åtgärder för att underhålla och utveckla den statliga infrastrukturen inom väg,
järnväg, sjöfart och luftfart. Den ekonomiska ramen uppgår till 799 miljarder kronor
och fördelas mellan:
 165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och
reinvesteringar) av statliga järnvägar
 197 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar,
inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda
vägar
 437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet. Av
dessa anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till
nya stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till länsplanerna.
Utöver att finnas med inom ramen för generella åtgärder, som drift och underhåll,
har Gotland ett begränsat utrymme i planen.
Ärendebeskrivning

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden
2022–2033. Trafikverket har nu remitterat förslaget till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033.
Planen beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas och
omfattar huvudsakligen:
 drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar
 investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar
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åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan
stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)
medel till forskning och innovation

Den ekonomiska ramen och dess fördelning anges i infrastrukturpropositionen
Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige och i regeringens
direktiv för framtagande av planen. Den ekonomiska ramen uppgår till 799
miljarder kronor. Medlen ska fördelas mellan:
 165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och
reinvesteringar) av statliga järnvägar
197
miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar,

inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda
vägar
 437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet. Av
dessa anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till
nya stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till länsplanerna.
Jämfört med gällande plan ökar medlen för vidmakthållande av vägar och järnvägar
med 13 procent respektive 25 procent och utvecklingsanslaget ökar med 25 procent.
Utgångspunkten för förslaget till nationell plan är de transportpolitiska målen,
klimatmålen, och de etappmål som regeringen har beslutat om, bland annat om
klimat och trafiksäkerhet. Ytterligare aspekter som infrastrukturen ska bidra till är
tillgänglighet, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling,
sammanhållningen i landet och Sveriges konkurrenskraft. Regeringen har även pekat
ut vissa specifika åtgärder som planförslaget bör omfatta, däribland etapper av nya
stambanor för höghastighetståg och av Norrbotniabanan, samt angett att gällande
plan ska fullföljas.
Inom järnvägssektorn ökas anslaget för vidmakthållande med 25 procent, jämfört
med nuvarande plan. Mer resurser till att underhålla järnvägen avses minska
långsiktiga underhålls- och reinvesteringskostnader. Fokus ligger på transporter i
norra delen av landet.
Även medlen för utveckling av järnvägssystemet har ökats med 25 procent. Över 80
procent av de namngivna investeringarna i planen är järnvägsinvesteringar. Nära
hälften är de tre första etapperna av nya stambanor för höghastighetståg och knappt
en fjärdedel är järnvägstekniksystem.
Även inom vägsektorn ökar anslaget för vidmakthållande, med 13 procent jämfört
med gällande plan. Dock gör Trafikverket bedömningen att vägsystemet kommer att
försämras snabbare än vad som kan återställas under planperioden. Det ökande
underhållsbehoven beror bl.a. på att många anläggningar uppnått sina tekniska
livslängder, tillkommande mer komplexa anläggningar, ökade trafikmängder och
högre fordonsvikter. Trafikverket menar att det är av stor betydelse att kunna
vidmakthålla vägnätet, särskilt utanför tätortskärnorna. De mest trafikerade vägarna
har högst prioritet men även de lågtrafikerade ska ha en acceptabel standard. Både på
det låg- och högtrafikerade vägnätet väntas dock försämringar. Trafikverkets analyser
visar att ökningarna av anslagen för vidmakthållande av järnvägar och vägar är
samhällsekonomiskt lönsamma, och att det hade varit samhällsekonomiskt motiverat
att ytterligare öka resurserna.
För utveckling av trafiksystemet går i planen 15 procent av de namngivna
investeringarna till vägnätet. De flesta syftar till att förbättra trafiksäkerheten,
samtidigt som de ska bidra till regional utveckling genom förbättrad tillgänglighet.
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Trafikverket bedömer att behovet av att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder är stort
och att tillräckliga åtgärder för att nå etappmålet för trafiksäkerhet inte inryms i
planförslaget. Trafikverket föreslår, om en ökning av utvecklingsanslaget skulle göras,
bland annat investeringar för ökad trafiksäkerhet på vägar i landsbygd.
I planförslaget finns en särskild pott för cykelåtgärder längs det statliga vägnätet.
En del föreslås gå till samfinansiering av länsplanernas renodlade cykelåtgärder.
Samfinansieringen kan vara högst 50 procent av statens åtgärdskostnad i länsplanen.
Trafikverket föreslår att medel till samfinansiering fördelas procentuellt lika till de
regionala planerna utifrån cykelåtgärder i beslutade länsplaner.
Stadsmiljöavtal ska särskilt främja energieffektiva lösningar med låga utsläpp av
växthusgaser och innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för
kollektivtrafik, cykeltrafik eller godstransporter. Enligt planförslaget prioriteras inte
fortsatt finansiering av stadsmiljöavtalen efter 2029. En utvärdering av
stadsmiljöavtalens effekter ska göras inför nästa planrevidering, det vill säga till
nationell plan 2026-2037. Utifrån detta föreslår Trafikverket att 1 miljard kronor per
år avsätts till stadsmiljöavtal fram till 2030. Region Gotland fick hösten 2021 4,5
miljoner kronor i ett stadsmiljöavtal för en gång- och cykelväg i norra
regementsområdet på Visborg.
Vägledande i Trafikverkets arbete för att säkerställa effektiva och hållbara lösningar
är fyrstegsprincipen. Den innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet prövas
stegvis, i fyra steg, tänk om, optimera, bygg om och bygg nytt. Steg 1- och 2
åtgärder, åtgärder för att påverka transportvalet och optimera transportsystemen,
har inte tidigare kunnat genomföras med statlig finansiering. Inte heller i det nu
aktuella planförslaget finns förslag om detta.
För att stimulera till överflyttning av gods till sjöfart ingår åtgärder i farleder och
slussar.
Den nationella infrastrukturplanen innehåller framför allt investeringar i
järnvägssystemet och de större vägarna. Gotland saknar de större vägarna och
järnväg. Investeringar finansieras därför inte via den nationella planen. Utöver att
finnas med inom ramen för generella åtgärder och åtgärder för vattenskydd, ingår
inga åtgärder på Gotland.
I förslaget till nationell plan presenteras åtgärder i de sex trafikverksregionerna.
Stockholmsområdet och Gotland hör till samma region. För Gotlands del beskrivs
betydelsen av väl fungerande flyg och färjetrafik. Som miljöåtgärder ingår i
planförslaget vattenskyddsåtgärder på väg 143 och väg 147, i Visby.
Inom länsplanerna kan investeringar göras i de statliga regionala vägarna. För
Gotlands del är möjligheterna till att genomföra större åtgärder små, då den
preliminära ramen i kommande period 2022-2033 är låg, cirka 23 miljoner kronor per
år, och också varit det i tidigare planeringsomgångar.
Några större investeringar i planförslaget med koppling till Gotland är Förbifart
Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn och Nynäsbanan Älvsjö-Nynäshamn och flera
etapper på E22 i Blekinge, Skåne och Kalmar.
Enligt Trafikverket bidrar planförslaget till uppfyllelse av klimatmålen genom att en
helt övervägande del av investeringarna är järnvägsinvesteringar. Det gäller även
genom en ökad användning av fossilfria drivmedel och genom att styrmedel för att
dämpa vägtrafiken antas sättas in. En del i detta är antaganden om ökade
bränslepriser, till ungefär det dubbla vid år 2040. Planförslagets miljöpåverkan är
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dock svår att bedöma då Trafikverkets samlade bedömning av planförslaget inte
kommer förrän den sista januari.
Ett gemensamt remissvar kommer att lämnas inom ramen för det storregionala
transportpolitiska samarbetet En Bättre Sits, mellan länen Stockholm, Uppsala,
Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotland.
Bedömning

Region Gotland är remissinstans för Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033.
För regionens del är det angeläget att besvara remissen genom kommunikationernas
stora betydelse för Gotland. Det gäller för tillgängligheten mellan Gotland och
fastlandet, för förutsättningarna att bo, leva och verka på hela ön, liksom för
Gotlands beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar.
Transportinfrastrukturplaneringen är långsiktig och förslaget till yttrande
överensstämmer i hög grad med vad regionen lyft i tidigare sammanhang. Förslaget
tar bland annat upp färje- och flygtrafikens betydelse, reservhamn för färjetrafiken,
omställningen till hållbart resande och behovet av högre anslag till länsplanerna.
Beslutsunderlag

-

2021-11-30 Trafikverket. Remiss av förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033.

-

2022-01-25 RSF Förslag till yttrande.

Regionstyrelseförvaltningen

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

Remiss. Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033
I2021/02884
Region Gotland har fått tillfälle att lämna synpunkter på Trafikverkets förslag till
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.
Synpunkter
Gotlands förutsättningar skiljer sig från andra regioners. Det geografiska läget gör
kommunikationerna med omvärlden till en nyckelfråga och förbindelserna till och
från Gotland är grundläggande för utvecklingen. Täta, säkra och snabba överfarter
med färja och flyg, med goda anslutningsmöjligheter såväl på Gotland som på
fastlandet är avgörande. Färjetrafiken till och från Gotland måste ses som en del i
den nationella infrastrukturen. Trafiken är, precis som trafiken på vägar och järnvägar
av långsiktig karaktär. Det är inte acceptabelt att Gotlandstrafiken i samband med
upphandlingar ifrågasättas och riskerar att försämras – den är grunden för vår
tillgänglighet.
Färjetrafiken står för godstrafiken och majoriteten av passagerartrafiken. Den
trafiken måste kunna garanteras och utvecklas för att överensstämma med
tillgänglighetsmålen och för att överensstämma med Gotlands behov och
förutsättningar. Det måste få genomslag i det arbete Trafikverket inlett inför
upphandlingen av färjetrafiken från 2027.
Fungerande färjetransporter är avgörande för Gotlands förmåga att motstå allvarliga
störningar. Avsaknaden av en reservhamn på Gotland har påtalats under flera år och
planomgångar. En reservhamn på Gotland är nödvändig för att minska Gotlands
sårbarhet.
Gotlands läge gör också flygtrafiken mycket betydelsefull. Regelbunden flygtrafik
mellan Visby och Stockholm, både till och från Arlanda och Bromma är nödvändigt,
dels för att möta de behov som finns hos arbetspendlare och övriga resenärer och
dels för att möjliggöra viktiga transporter. Flygtrafiken har ju nu under pandemin
utsatts för stora påfrestningar. Genom flygbolagens snabbt ändrade utbud och
tillståndskrav, har Gotland stora problem med transporter för sjukvårdens del.
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Flygets och flygplatsernas funktion i trafiksystemet behandlas knappast alls i
planförslaget. Flygtrafiken är viktig ur ett internationellt perspektiv liksom också ur
ett nationellt och regionalt perspektiv. Resor som fungerar effektivt över kommunoch länsgränser är avgörande för den regionala utvecklingen och i detta menar vi att
flyget också är viktigt. Bromma flygplats här har en betydelsefull roll. Därför ser vi
det som angeläget att Bromma bevaras och fortsatt ingår i det nationella basutbudet
av flygplatser, som en del i flygtransportsystemet som ska garantera en grundläggande
interregional tillgänglighet i hela landet.
Region Gotland ser positivt på att anslaget för vidmakthållande ökas i planförslaget.
Drift och underhåll är avgörande och måste prioriteras för att garantera tillgänglighet
och funktionalitet. Men trots att ramarna till vidmakthållande utökats i jämförelse
med nu gällande plan, riskerar funktionaliteten att försämras i delar av
infrastrukturen. En försämrad funktion i de lågtrafikerade delarna av infrastrukturen
kommer i första hand att drabba landsbygdens tillgänglighet och attraktivitet och
förstärka skillnaderna mellan stad och land. Satsningarna på vägunderhåll är
otillräckliga. Vidmakthållande måste hållas på en sådan nivå att funktionen bibehålls
och återställs i hela transportinfrastrukturen samt att eftersläpande underhåll åtgärdas
tidigt under planperioden.
Att kunna upprätthålla en god standard på transportinfrastrukturen även i
lågtrafikerade områden är en viktig landsbygdsfråga. Likaså är det i linje med de
transportpolitiska målen om tillgänglighet i hela landet. En hög andel av Gotlands
befolkning bor på landsbygden och boendet är spritt över ön. Snabb och säker
framkomlighet på det gotländska vägnätet är därför viktigt för den regionala
utvecklingen. Vid ett eftersläpande underhåll riskeras såväl försämrad trafiksäkerhet
som förlängda restider till följd av hastighetsnedsättningar. En sådan utveckling
skulle vara negativ för arbetspendlingen och därmed riskera att påverka både
näringslivsutvecklingen och möjligheten att bosätta sig över hela ön.
De omfattande kostnadsökningar som redovisas i planförslaget begränsar
möjligheterna att genomföra andra nödvändiga investeringar. Trafikverkets
kostnadskontroll måste förbättras.
Klimatmålen måste, enligt vår mening vara en viktig utgångspunkt vid
infrastrukturplaneringen. Här behöver planens möjligheter att bidra till ett
transporteffektivt samhälle tydliggöras.
Enligt planförslaget prioriteras inte fortsatt finansiering av stadsmiljöavtalen efter
2029. Vi menar att stadsmiljöavtalen ger goda möjligheter till att bidra till
omställningen av transportsystemet. Inriktningen bör vara att de finns kvar även efter
2029.
Mot bakgrund av behovet av omställning bör det vara prioriterat att arbeta med
åtgärder som kan förändra resandebeteenden och främja byten till fossilfria och
klimatvänliga transportslag. Denna typ av åtgärder ligger till stora delar inom
fyrstegsprincipens steg 1 och 2. Vi menar att möjligheten att finansiera sådana
åtgärder måste finnas i såväl nationell plan som i länsplaner.
I den nationella infrastrukturplaneringen ingår sällan konkreta åtgärder på Gotland,
vilket gäller även detta planförslag. Även på Gotland måste, som i alla andra regioner,
en god tillgänglighet finnas och likaså förutsättningar för att kunna utveckla effektiva
och hållbara transportsystem. Möjligheterna till säkra och snabba resor och
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transporter, är en förutsättning för människor och företagande. Ett exempel på
infrastrukturinvesteringar som måste lösas är att förbättra tillgängligheten till Fårö
genom en broförbindelse. Syftet är dels att förbättra förutsättningarna för fastboende
på Fårö, dels att stärka det lokala näringslivet och arbetsmarknaden både på Fårö och
i Fårösund.
Samtidigt med den nationella planeringen pågår framtagandet av länsplaner för
transportinfrastrukturen. Gotlands länsplan har en mycket begränsad ekonomisk ram
och har så haft i en följd av planeringsomgångar. Förutsättningar finns endast att
genomföra mindre förbättringar. Under en längre tid har inte behov och brister
kunnat åtgärdas, samtidigt har också nya behov tillkommit. Den utveckling som sker
på Gotland, inom näringslivet, besöksnäringen och den areella sektorn, liksom i
övrigt i samhället, som ett ökat bostadsbyggande, måste även här kunna kopplas
samman med infrastrukturinvesteringar. Naturligtvis finns på Gotland som på många
andra platser, behov av åtgärder. För Gotlands del fångas det inte upp. Viktiga
infrastrukturinvesteringar är här inte möjliga att genomföra inom ramen för
infrastrukturplaneringssystemet, varken inom den nationella planen eller inom
länsplanen. För att säkerställa tillgänglighet och framkomlighet på det gotländska
vägnätet och understödja den regionala utvecklingen på Gotland behövs utökade
ekonomiska medel.
Inom ramen för det storregionala transportpolitiska samarbetet En Bättre Sits,
mellan länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland,
Östergötland och Gotland, lämnas ett gemensamt remissvar.

Regionstyrelsen

Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör

3 (3)

REMISS
Ärendenummer

TRV 2021/79143

Motpartens ärendenummer

1 (21)

Dokumentdatum

Konfidentialitetsnivå

2021-11-30

Ej känslig

I2021/02884
Mottagare

Enligt sändlista

Kopia till

Diariet

Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033
På uppdrag av regeringen remitteras Trafikverkets förslag till nationell plan
för transportinfrastrukturen 2022-2033.
Rapporten publiceras på Trafikverkets hemsida.
Remissyttranden ska ha kommit in till Regeringskansliet
(Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2022. Svaren bör lämnas
per e-post till
i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se
Ange diarienummer I2021/02884 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.
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Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
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.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Lena Erixon
Generaldirektör
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Sändlista
2030-sekretariatet
AB Volvo
Affärsverket svenska kraftnät
Arbetsgivarverket
Arlandabanan Infrastructure AB
BIL Sweden
Bilsportförbundet
Botniska korridoren
Boverket
Byggföretagen
Byggherrarna
Chalmers tekniska högskola
Cykelfrämjandet
Delaktig Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR)
Ekologiska lantbrukarna
Energimyndigheten
European Spallation Source (ESS)
Fackförbundet SEKO
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Fackförbundet ST
FMCK Frivilliga motorcykelkåren
Folkhälsomyndigheten
Fossilfritt Sverige
Fotgängarnas förening
Friluftsfrämjandet
Funktionsrätt Sverige
Fältbiologerna
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Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)
Föreningen Svenska järnvägsfrämjandet
Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer (FSJ)
Företagarna
Försvarets materielverk FMV
Försvarets radioanstalt FRA
Försvarsmakten
Global utmaning
Green Cargo AB
Greenpeace
Gröna Bilister
Handelskammaren i Jönköpings län
Handelskammaren i Uppsala län
Handelskammaren Mittsverige
Handelskammaren Mälardalen
Handelskammaren Värmland
Havs- och vattenmyndigheten
Hörselskadades riksförbund (HRF)
Inlandsbanan AB
IKEM
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Infranord AB
Infrasweden KTH (strategisk innovations plattform)
Innovationsföretagen
Institutet för framtidsstudier
IQ Samhällsbyggnad
ITS Sweden
Jernhusen AB
Jernkontoret
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Jordbruksverket
Jordens Vänner
Jämtland Härjedalen Turism
Järnvägshistoriska Riksförbundet
KAK Kungliga automobilklubben
Kemikalieinspektionen
Klimatkommunerna
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Kungliga Svenska Seglarsällskapet
Kungliga tekniska högskolan
Kustbevakningen
Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Lantmäteriet
Linköpings universitet
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Härjedalen
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Högsby
Hörby
Höör
Jokkmokk
Järfälla
Jönköping
Kalix
Kalmar
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Karlshamn
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Karlskrona
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Kinda
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Klippan
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Kramfors
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Krokom
Kumla
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Kungälv
Kävlinge
Köping
Laholm
Landskrona
Laxå
Lekeberg
Leksand
Lerum
Lessebo
Lidingö
Lidköping
Lilla Edet
Lindesberg
Linköping
Ljungby
Ljusdal

Ljusnarsberg
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Lomma
Ludvika
Luleå
Lund
Lycksele
Lysekil
Malmö
Malung-Sälen
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Ockelbo
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Skara
Skellefteå
Skinnskatteberg
Skurup
Skövde
Smedjebacken
Sollefteå
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Stockholm
Storfors
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Säter
Sävsjö
Söderhamn
Söderköping
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Sölvesborg
Tanum
Tibro
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Timrå
Tingsryd
Tjörn
Tomelilla
Torsby
Torsås
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Tranås
Trelleborg
Trollhättan
Trosa
Tyresö
Täby
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Uddevalla
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Upplands Väsby
Uppsala
Uppvidinge
Vadstena
Vaggeryd
Valdemarsvik
Vallentuna
Vansbro
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Vellinge
Vetlanda
Vilhelmina
Vindeln
Vingåker
Vimmerby
Vårgårda
Vänersborg
Vännäs
Värmdö
Värnamo
Västervik
Västerås
Växjö
Ydre
Ystad
Åmål
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Ånge
Åre
Årjäng
Åsele
Åstorp
Åtvidaberg
Älmhult
Älvdalen
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Förord
Trafikverket överlämnar härmed förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen för
perioden 2022–2033. Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de
transportpolitiska målen, regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara
investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151) och riksdagens beslut med anledning av
densamma (bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409) samt regeringens direktiv. Planförslaget
bygger också på Trafikverkets kunskap om samhällsutvecklingen och behov i
transportsystemet.
Trafikverket har utarbetat planförslaget utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt, och
fyrstegsprincipen har tillämpats för att säkerställa en god resurshushållning och för att
åtgärderna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den av Trafikverket föreslagna
fördelningen på åtgärder inom ramen för tilldelade medel dels för utveckling, dels för
vidmakthållande av vägar respektive järnvägar, är utformad så att den i så stor utsträckning
som möjligt ska bidra till att uppnå syftet såväl avseende de transportpolitiska målen som de
mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp, däribland tillgänglighet, klimatmålen,
vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i landet och
Sveriges konkurrenskraft.
Trafikverket har strävat efter att skapa öppenhet om förutsättningarna för planen och dess
utveckling och innehåll, och planförslaget har tagits fram i dialog med berörda aktörer.
Hearingar, dialoger och samråd har genomförts digitalt och i olika skeden av
arbetsprocessen. De löpande kontakterna med omvärldens aktörer har främst skett via
Trafikverkets regioner och i olika samverkansgrupper.
Planförslaget remitteras nu från och med den 30 november 2021 till berörda
remissinstanser, som har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Remissvar lämnas till
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2022.
På uppdrag av Trafikverkets styrelse
Borlänge den 30 november 2021

Lena Erixon
Generaldirektör
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Sammanfattning
Planförslagets förutsättningar och framtagande
En plan för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen
Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen
ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak:


drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar



investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar



åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan



stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)



medel till forskning och innovation.

I transportsystemet behöver gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser
samspela och komplettera varandra för att möta samhällets behov. Det
trafikslagsövergripande perspektivet är grundläggande i planeringen av hur vi ska använda
vår infrastruktur smartare och effektivare.
Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen, inklusive
klimatmålen. Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt fyrstegsprincipen i första
hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, samt vidta åtgärder som gör att
den utnyttjas effektivt. Transportsystemets funktion, användning och miljöpåverkan
påverkas även av en rad andra faktorer som inte är en del av infrastrukturplanen, såsom
styrmedel, regleringar och upphandlad trafik. För att nå de transportpolitiska målen är
infrastrukturen en pusselbit bland flera.

Ökade ekonomiska ramar för utveckling och vidmakthållande
De ekonomiska ramarna för infrastrukturplanen anges i propositionen Framtidens
infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151, beslutad av
riksdagen i bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409). Inriktningarna för arbetet anges också
av regeringens direktiv den 23 juni 2021 till Trafikverket att upprätta ett förslag till en
trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för
perioden 2022–2033.
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till
799 miljarder kronor för perioden 2022–2033 och anges i 2021 års prisnivå. Medlen ska
fördelas enligt följande:




165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och
reinvesteringar) av statliga järnvägar;
197 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive
bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar;
437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet. Av dessa
anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till nya
stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till länsplanerna.1

Jämfört med den gällande planen för 2018–2029 innebär anslagen till vidmakthållande av
vägar och järnvägar en ökning med 13 procent respektive 25 procent (uttryckt i fasta priser).
1

Förslag till länsplaner tas fram av regionerna och lämnas in separat till regeringen.
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Anslaget till utveckling av transportsystemet innebär en ökning med 25 procent jämfört med
den gällande planen.

Begränsat utrymme för nya investeringar
Regeringens direktiv anger att den gällande planen ska fullföljas. Detta är en förutsättning
som i stor utsträckning styr innehållet i planförslaget. Utrymmet inom utvecklingsanslaget
är i hög grad redan intecknat av den gällande planen, eftersom många av investeringarna
har genomförandetider som sträcker sig bortom planperioden 2018–2029. Om man lägger
ihop den gällande planens kostnader för den resterande planperioden 2022–2029 med
kostnaderna för de objekt vars genomförandetid fortsätter in i nästa planperiod 2030–2033,
samt medel till ej namngivna poster på samma nivå som i gällande plan, så summerar det
till 353 miljarder kronor (i 2021 års priser).
Till detta kommer dock ytterligare kostnadsanspråk. Kostnaderna för investeringarna i
gällande plan har ökat sedan planens fastställelse. Utgår man från en preliminär
tidsplanering av objekten i gällande plan motsvarar kostnadsökningarna omkring
80 miljarder kronor under planperioden, varav omkring 30 miljarder kronor (under
planperioden) härrör från de etapper av nya stambanor som finns med i gällande plan.
Regeringen har också angett att Norrbotniabanans etapp Skellefteå–Luleå ska påbörjas, och
Trafikverket bedömer att 3 miljarder kronor är en lämplig nivå under planperioden. Vidare
är det nödvändigt att inrymma den fortsatta utbyggnaden av det nya digitala signalsystemet
ERTMS (European Rail Traffic Management System) i planförslaget. Med en tekniskt
optimal utbyggnadstakt skulle ERTMS-implementeringen behöva ytterligare drygt
20 miljarder kronor under planperioden, förutom 18 miljarder kronor för objekt som redan
finns med i gällande plan.
Sammanlagt summerar den gällande planens fortsättning och de ytterligare
kostnadsanspråken till nära 460 miljarder kronor under planperioden, vilket överstiger den
angivna ramen för utvecklingsanslaget på 437 miljarder kronor. Trafikverket har därför i
första hand analyserat om kostnadsbesparingar kan genomföras, och i andra hand övervägt
tidsförskjutningar och etappindelningar av vissa objekt i den gällande planen. Trafikverkets
bedömning är att utrymmet för nya investeringsobjekt i planen är ytterst begränsat, utöver
den fortsatta utbyggnaden av ERTMS samt den av regeringen utpekade tidigareläggningen
av Norrbotniabanan.

Trafikverkets prioriteringar och förslag i sammanfattning
För att planförslaget ska rymmas inom anvisad ram behöver vissa investeringar i den
gällande planen förskjutas i tid. Trafikverket föreslår att detta i första hand bör handla om
investeringar som inte påbörjats men vars bedömda kostnad ökat betydligt sedan gällande
plan fastställdes. I förslaget till senareläggningar har bidrag till transportpolitisk
måluppfyllelse varit vägledande. För väginvesteringar har kostnadseffektiva åtgärder för att
minska antalet omkomna prioriterats. Sammanlagt rör det sig om nio investeringar i
gällande plan som föreslås förskjutas i tid så att de slutförs efter 2033, vilket innebär att
totalt 11 miljarder kronor förskjuts till efter planperioden. Genom besparingar och
omfattningsförändringar minskas kostnaderna med ytterligare 3 miljarder kronor. Medlen
under planperioden till etapper av nya stambanor för höghastighetståg föreslås minskas från
107 till 104 miljarder kronor eftersom planläggningsprocessen för etappen Göteborg–Borås
har tvingats senareläggas.
Med anledning av bland annat det begränsade budgetutrymmet föreslås en något
långsammare utbyggnadstakt av ERTMS än den rent tekniskt optimala, vilket minskar
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kostnaderna under planperioden med cirka 9 miljarder kronor. En ännu långsammare
utbyggnadstakt än den som nu föreslås skulle innebära stora problem att upprätthålla ett
robust järnvägssystem eftersom den befintliga signalanläggningen är gammal och sliten, och
eftersom ERTMS är en förutsättning för många planerade investeringar.
Planförslaget innehåller också ett begränsat antal nya investeringar som bedöms vara
nödvändiga att inrymma, bland annat kapacitetsförstärkningar föranledda av de nya
industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens län och åtgärder för ökade
hastigheter på Ostkustbanan och Västkustbanan, vilket även förutsätter att det nya
signalsystemet ERTMS är utbyggt enligt plan.
Planförslaget innebär också en ökning av anslaget för trimnings- och miljöåtgärder med
cirka 5 miljarder kronor, eftersom sådana åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt kan
förbättra funktionen i befintlig infrastruktur och minska infrastrukturens miljöpåverkan.
Trafikverket föreslår vidare att 1 miljard kronor per år avsätts till stadsmiljöavtal fram till
2030, vilket Trafikverket anser är en lämplig brytpunkt för att möjliggöra en utvärdering av
systemet med stadsmiljöavtal i syfte att kunna föreslå hur de bör utvecklas.
Det begränsade utrymmet inom utvecklingsanslaget innebär att ett stort antal
kostnadseffektiva åtgärder inte kunnat inrymmas i planförslaget. Det kan inte uteslutas att
mer samhällsnyttor hade kunnat skapas för den givna budgeten om vissa av dessa hade
kunnat inrymmas i planförslaget. Regeringens direktiv anger dock att gällande plan ska
genomföras, och Trafikverket har därför inte prövat denna fråga vidare.
Grundläggande för Trafikverkets arbete är fyrstegsprincipen, som innebär att åtgärder som
kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt prövas i första hand för att lösa
brister i transportsystemet. Trafikverket arbetar med så kallade steg 1- och steg 2-åtgärder
(åtgärder som påverkar transportefterfrågan och transportsätt), till exempel
trafikinformation, trafikledning, kapacitetstilldelning och hastighetsgränser. Majoriteten av
dessa åtgärder handlar dock om annat än fysisk infrastruktur varför huvuddelen av detta
arbete ligger utanför planförslaget. De investeringar som finns med i gällande plan har
tidigare analyserats enligt fyrstegsprincipen.
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Planförslagets fördelning av medel
Figur 1 Planförslagets fördelning på olika kostnadsposter. Miljarder kronor under planperioden.

Nära hälften av medlen i infrastrukturplanen används till vidmakthållande av vägar och
järnvägar. Av de namngivna investeringarna (inklusive etapperna av nya stambanor), som
tillsammans utgör nära 40 procent av planen, är drygt 80 procent järnvägsinvesteringar, 15
procent väginvesteringar och resten sjöfartsinvesteringar.

Kostnadsökningar sker främst i ännu ej påbörjade projekt
Trafikverkets namngivna projekt ingår i stora, komplexa och långa
samhällsutvecklingsprocesser, där all kunskap om framtiden inte finns. Projekten innefattar
många olika aktörer och perspektiv. Den ursprungliga utformningen och omfattningen kan
förändras under projektets gång. Därutöver kan samhällsutvecklingen medföra förändringar
som kan vara svåra att bedöma. Det handlar även om hur branschindex utvecklas, och
förändringar av krav och lagar som sker parallellt med projektet. Samtidigt kan
teknikutveckling leda till att kostnaderna kan minskas.
Eftersom planeringsprocessen bygger på att objekt läggs in i plan i relativt tidiga skeden är
det svårt att undvika att vissa objekt visar sig vara dyrare, eller ge lägre nyttor, än man
bedömt i tidigare skeden. Meningen är att man i planeringsprocessen ska kunna ompröva
åtgärder vartefter man får mer information om nyttor och kostnader. Det uppstår dock
problem om kostnadsökningarna visar sig i ett så sent skede i planeringsprocessen att det är
förenat med stora kostnader att ompröva objektet, till exempel när objektet utgör en
förutsättning för andra objekt eller för bebyggelseplanering. Regeringens direktiv anger
dock att gällande plan ska genomföras. Trafikverket har därför undersökt besparingar och
senareläggningar av objekt i gällande plan, men inte prövat frågan huruvida några objekt
ska utgå ur planförslaget.
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Kostnaderna för de namngivna investeringarna i den gällande planen har ökat sedan planen
fastställdes i maj 2018. Det är främst de beräknade kostnaderna för ännu ej påbörjade
projekt som har ökat. Kostnaderna för pågående investeringar i vägar och banor har i
genomsnitt ökat med 7 procent respektive 12 procent i förhållande till den gällande planen,
vilket är något lägre än ökningen av investeringsindex. Kostnaderna för pågående
investeringar i järnvägssystem (varav majoriteten är ERTMS-objekt) har i genomsnitt ökat
med 38 procent sedan gällande plans fastställelse.
De beräknade kostnaderna för ännu ej påbörjade investeringar i vägar och banor har i
genomsnitt ökat med 50 procent sedan gällande plans fastställelse. De beräknade
kostnaderna för ej påbörjade järnvägstekniska system har ökat med nära 80 procent.
En del av kostnadsökningarna förklaras av förändringar av investeringarnas omfattning
eller utformning. Ytterligare en del förklaras av dyrare insatsvaror och en generell ökning av
bygg- och anläggningskostnader. Slutligen förklaras en del av omständigheter som inte varit
kända i tidigare utredningsskeden.

Trafikverkets arbete med stärkt kostnadsstyrning
Trafikverket har ett viktigt ansvar för att åstadkomma en god hushållning med statens
medel och en effektiv verksamhet, och följer löpande utvecklingen och utfallet av kostnader i
pågående och slutförda åtgärder. Detta redovisas i Trafikverkets årsredovisning, men också
vid andra tillfällen som i byggstartsrapporteringen. Vid dessa tillfällen redovisas också vilka
orsaker som ligger bakom förändring av kostnader, bland annat förändrad omfattning av
projekten.
Trafikverket bedriver också ett kontinuerligt arbete för att utveckla kostnadsstyrning och
effektivitet med hjälp av system, processer och rutiner. Detta arbete sker också mot
bakgrund av att inköpsvolymen har ökat i snabb takt. En ökad produktivitet är också
nödvändig eftersom branschindex har ökat snabbare än den generella prisutvecklingen i
samhället. Det finns ett fortsatt behov av att utveckla och se över kostnadsstyrningen,
produktiviteten och effektiviteten i verksamheten. Centrala punkter i detta arbete handlar
om att utveckla systematiken vad gäller uppföljning av orsaker till förändring av kostnader.
Trafikverket har därför vidtagit vissa åtgärder redan under arbetet med planförslaget.
Trafikverket har även genomfört ett fördjupat arbete för att identifiera kostnadsreducerande
åtgärder i investeringsskedet av nya stambanor.
Trafikverket har också beslutat om ett antal åtgärder som särskilt ska prioriteras under det
kommande året. Valet av åtgärder baseras på Trafikverkets egna analyser och erfarenheter
från planarbetet, iakttagelser i tidigare regeringsuppdrag samt rekommendationer från
Riksrevisionen. Åtgärdsområdena är:


Utvecklade kalkyler för säkrare och effektivare kostnadsbedömningar
i tidigt skede samt minskade kostnadsökningar under genomförandefasen.



Förbättrad kostnadsstyrning i tidiga skeden, bland annat genom att förstärka
systematiken gällande beslut om förändringar i innehåll och omfattning.



Utveckling av arbetssätt, styrformer och affärsperspektiv så att Trafikverket
proaktivt kan hantera förändringar innan de resulterar i kostnadsökningar.



Stärkt beredning av förändringshantering för tekniska krav,
planeringsförutsättningar och utformningsfrågor.
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Fortsatt utveckling av produktivitet och innovation i bygg- och anläggningssektorn,
till exempel genom att i ett antal utpekade nybyggnads- och
underhållsentreprenader nyttja olika typer av innovationsupphandlingar för att
pröva olika affärsupplägg och gränssnitt mellan beställare och utförare, och ge
incitament att investera i nya tekniska lösningar.

Utrymmet i kommande planer är högt intecknat
Många av de namngivna investeringarna i planförslaget har genomförandetider som
fortsätter efter planperiodens slut. Det gäller framför allt de nya stambanorna för
höghastighetståg, men även ERTMS-utrullningen, andra järnvägstekniska system samt
andra investeringar.
Diagrammet i figur 2 ger en ungefärlig bild över planerad verksamhetsvolym inom
utvecklingsanslaget fram till 2040, antaget att ramen för länsplaner och ej namngivna
poster är samma som i föreliggande planförslag. Observera att diagrammet inte inkluderar
eventuella tillkommande investeringar i framtida infrastrukturplaner, utan enbart avser
investeringar i föreliggande planförslag samt aviserade fortsättningar av nya stambanor
samt järnvägstekniska system. Eftersom investeringarnas tidsplaner revideras löpande ska
diagrammet tolkas med försiktighet, men det ger en bild av de långsiktiga
planeringsförutsättningarna.

Figur 2 Ungefärlig fördelning av kostnadsvolymer över tid. Miljarder kronor.
Planperiodens
slut

Planförslagets ram
Gällande
ram

Betydande investeringsvolymer fortsätter in på den förväntade nästkommande
planperioden (2026–2037). Om man hypotetiskt antar att denna har oförändrad ram för
utvecklingsanslaget skulle det innebära att kommande planperiod redan är övertecknad
med omkring 40 miljarder kronor. En stor del av dessa medel härrör sig till nya stambanor
och signalsystemet ERTMS.
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Vi fortsätter att rusta, bygga ut och modernisera järnvägen
Vi rustar upp järnvägen
Anslaget till vidmakthållande av statliga järnvägar ökar med 25 procent (40 miljarder
kronor under planperioden) jämfört med planen 2018–2029. Mer resurser till att
underhålla järnvägen minskar långsiktiga underhålls- och reinvesteringskostnader,
eftersom det är billigare att underhålla i tid, och minskar risken för störningar och
hastighetsnedsättningar.
Satsningar fortsätter på de fyra särskilt utpekade transportflöden – Västra stambanan,
Södra stambanan, norra godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan (Luleå–
Riksgränsen) – och det eftersatta underhållet kommer där att kunna minskas, med
förbättrad eller oförändrad robusthet som följd. Under gällande planperiod har viktiga
åtgärder genomförts på Södra och Västra stambanan, och nu skiftas fokus mot Malmbanan
och norra godsflödet. Underhållsåtgärder och reinvesteringar genomförs också på de tio
prioriterade transportflöden som är särskilt viktiga för både person- och godstrafik.
De lägre trafikerade banorna kommer att få ett försämrat tekniskt tillstånd, med försämrad
robusthet, ökad risk för trafikpåverkan och tillfälliga hastighetsnedsättningar.
Funktionaliteten på dessa banor kan upprätthållas med förstärkt underhåll och åtgärder
som förlänger livslängden.
Utrullningen av ERTMS utgör den enskilt största och viktigaste satsningen. Dagens ATCsystem har på flera ställen redan passerat sin tekniska livslängd och når successivt sin
tekniska livslängd i järnvägsnätet. För att framkomlighet och kapacitet ska kunna
upprätthållas är ett fortsatt införande av ERTMS nödvändigt.

Vi bygger ut järnvägen
Över 80 procent av de namngivna investeringarna är järnvägsinvesteringar. Nära hälften av
detta utgörs av de tre första etapperna av nya stambanor för höghastighetståg, och nära en
fjärdedel av järnvägstekniksystem, bland annat kraftförsörjningsåtgärder,
trafikledningssystem och det nya digitala signalsystemet ERTMS.
Regeringen har i direktiven angett att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar
på de nya stambanorna till ett belopp av 107 miljarder kronor under planperioden. Eftersom
förutsättningar i nuläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för
Göteborg–Borås behöver Trafikverket senarelägga delar av genomförandet och omfördela
medel till andra objekt både inom och utom nya stambanor under planperioden.
Trafikverket föreslår därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under
planperioden.
Utbyggnaden av nya stambanor startar från storstadsområdena och de tre objekten där
planläggning pågår, Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund,
färdigställs först. Ostlänkens utbyggnad sker etappvis och börjar i norr med start i Järna och
fortsättning söderut. Byggstart för utbyggnaden av Göteborg–Borås respektive Hässleholm–
Lund är planerad till 2025–2027 respektive 2027–2029. För fortsatt utbyggnad ska en
prioritering göras utifrån en systemövergripande utbyggnadsanalys, men inriktningen är att
de nya stambanorna i sin helhet ska stå klara kring 2045. För planläggning av centrala
systemdelar mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm avsätts 5 miljarder kronor
under planperioden.
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Den bedömda kostnaden för nya stambanor enligt nuvarande systemutformning är
325 +/- 55 miljarder kronor. Trafikverket har fördjupat arbetet kring möjligheter att
reducera investeringskostnaderna och bedömer att det finns betydande potential när det
gäller förenklade tätortspassager och stationsutformningar, anpassade fordon, anpassade
tekniska standarder, landbroar, masshantering och industrialisering. Trafikverkets mål är
att investeringskostnaderna för hela systemet ska reduceras med 65 miljarder kronor
jämfört med den bedömda kostnaden för nuvarande systemutformning.
Enligt regeringsbeslut ska planläggningsarbetet för Norrbotniabanans kvarvarande sträcka,
Skellefteå–Luleå, påbörjas, och direktivet anger att planeringen för hela Norrbotniabanan
ska intensifieras. Trafikverket föreslår därför att 3 miljarder kronor anslås till sträckan
Skellefteå–Luleå.
Gällande plan innehåller ett stort antal andra järnvägsinvesteringar för ökad kapacitet längs
de viktigaste stråken. Exempel på tillkommande anläggningar är Varbergstunneln,
Ängelholm–Maria, Hallsberg–Degerön, Tomteboda–Kallhäll och VärnamoJönköping/Nässjö. Många mindre åtgärder på Mittbanan, Dalabanan, Värmlandsbanan,
Västra stambanan och Malmbanan förbättrar kapacitet och punktlighet för person- och
godstrafik, exempelvis genom olika trimningspaket för ökad kapacitet och minskade
restider. Planen innehåller även åtgärder för modernisering av stationsmiljöer samt
åtgärder för längre och tyngre tåg.
Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens län
föreslås bland annat åtgärder för ökad kapacitet på malmbanan, som föreslås en
lånefinansiering som delvis kan hanteras med ökade banavgifter. Vidare föreslås åtgärder
för höjd hastighet till 250 km/tim på delar av Västkustbanan och Ostkustbanan, vilket även
förutsätter att ERTMS byggts ut på sträckorna. Slutligen innehåller planförslaget medel till
fortsatt planering av stora ombyggnader av Stockholms central och Tomteboda. Medlen är
nödvändiga för att Trafikverket ska kunna delta i pågående planeringsarbete som bedrivs av
Stockholms stad och Jernhusen.

Vi fortsätter moderniseringen av järnvägen
Det fortsatta införandet av det nya digitala signalsystemet ERTMS är en förutsättning och
plattform för järnvägens modernisering. ERTMS är också en förutsättning bland annat för
nya stambanor för höghastighetståg och anpassningarna på Ostkustbanan och
Västkustbanan, för att där kunna köra tåg i 250 km/tim.
Med anledning av bland annat att utvecklingsanslagets ram inte räcker till alla
kostnadsanspråk föreslår Trafikverket en något långsammare utbyggnadstakt av ERTMS
jämfört med den rent tekniskt optimala. Med den föreslagna utbyggnadstakten kommer
ERTMS att vara fullt utbyggt mellan 2040 och 2045. En långsammare utbyggnadstakt skulle
innebära stora problem att upprätthålla systemets robusthet och ökade kostnader för att
underhålla befintlig signalanläggning som är gammal och sliten.
Andra viktiga moderniseringar är ny optoanläggning för ökad kapacitet i
kommunikationsnät, nationellt tågledningssystem, utveckling och förvaltning av
Trafikverkets teletransmissionsanläggning, fjärrstyrning av järnväg, samt införande av
Future Railway Mobile Communications System (FRMCS).
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Några väginvesteringar tillkommer – fortsatt stora
vägunderhållsbehov
Ett begränsat antal nya väginvesteringar
Av medlen till namngivna investeringar utgörs 15 procent av vägåtgärder. De flesta av dessa
syftar till att förbättra trafiksäkerheten, samtidigt som de bidrar till regional utveckling
genom förbättrad tillgänglighet.
Planförslaget innehåller, förutom pågående investeringar, två nya namngivna åtgärder på
väg, nämligen mittseparering av E4 mellan Blåberget och Matfors, och E4 Förbifart
Skellefteå med anledning av de stora industrisatsningarna i området. Planeringen för att
bygga Sveriges första permanenta elväg på sträckan Hallsberg–Örebro fullföljs.

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet
Nollvisionens etappmål för 2020 uppnåddes, och nu fortsätter resan mot ett nytt etappmål
för år 2030. Väginvesteringarna handlar i första hand om mittseparering och nya trafiksäkra
vägsträckningar. Dessutom finns möjlighet till samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder
på det regionala vägnätet.
Ett annat viktigt område är åtgärder som minskar skaderisken för fotgängare och cyklister.
Trafikverket fortsätter att höja säkerhetsnivån i plankorsningar och arbetet med åtgärder för
att förhindra obehörigt spårbeträdande.
Behovet att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder är fortsatt stort, och nödvändiga åtgärder för
att klara etappmålet för 2030 ryms inte i planen. I Trafikverkets förslag på nya
investeringsobjekt som skulle kunna inrymmas med en ökning av utvecklingsanslaget
dominerar investeringar för ökad trafiksäkerhet på vägar i landsbygd. Förslaget innehåller
nya objekt för omkring 14 miljarder kronor vars trafiksäkerhetseffekt skulle vara i samma
storleksordning som samtliga namngivna objekt i hela planförslaget. En viss ökning av
medlen till trafiksäkerhetsinvesteringar skulle alltså kunna ha betydande effekter.

Vägarnas underhållsbehov överstiger medlen
Anslaget till vidmakthållande av statliga vägar ökar med 13 procent jämfört med planen
2018–2029. Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats,
och med givna anslagsnivåer kommer nedbrytningstakten att bli högre än åtgärdstakten.
Det betyder att vägsystemet, trots anslagsökningen, kommer att försämras snabbare under
planperioden än vad Trafikverket kan återställa.
De ökade underhållsbehoven beror bland annat på tillkomsten av mer komplexa
anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner som en
följd av att de har uppnått sina tekniska livslängder, ökade trafikmängder och en utveckling
mot allt högre fordonsvikter. Drygt 60 procent av det statliga vägnätet är byggt före år 1970,
och dimensionerat för den trafik som var aktuell då. Tillsammans bidrar allt detta till ett
ökat slitage och en negativ tillståndsutveckling på stora delar av vägnätet. Det innebär att
Trafikverket inte kan vidmakthålla vägsystemet kostnadseffektivt eftersom nödvändiga
åtgärder inte kan utföras förebyggande, i rätt omfattning eller till önskad standard.
Både det låg- och högtrafikerade vägnätet försämras, vilket ökar risken för restriktioner på
de mest lågtrafikerade delarna av vägnätet. Nedbrytningen ökar som en följd av att
nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan prioriteras, vilket leder till
växande underhålls- och reinvesteringsbehov. För de lågtrafikerade vägarna kommer en
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snabbare tillståndsförsämring av vägunderbyggnaden att ske under planperioden. Risken
för mindre störningar och tillfälliga restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet.
Trafikverket kommer att säkerställa att vägarna inte blir så dåliga att framkomligheten för
lätt trafik påverkas.
En fortsatt bärighetssatsning bidrar till att de viktigaste vägarna för tung trafik ska kunna
upplåtas för den högsta bärighetsklassen (BK4) och för att kunna upprätthålla nivån på
framkomligheten för tung trafik året runt. Vägnätets robusthet på dessa delar kommer också
att förbättras genom åtgärder för att minska sårbarheten för klimatrelaterade händelser som
högre vattenflöden och ökade ras- och skredrisker. De vägar som åtgärdas via
bärighetssatsningen kommer därför att vara robusta och tillgängliga för både tung och lätt
trafik.

Viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem
för medborgare och näringsliv
Förbättrade möjligheter till pendling och resande
Åtgärderna i planförslaget bidrar till god tillgänglighet för medborgare och näringsliv i hela
landet på flera sätt. Genom förbättrade pendlingsmöjligheter vidgas arbets- och
bostadsmarknader så att matchningen mellan jobb och arbetstagare förbättras. Det bidrar
till regional utveckling, ökad sysselsättning och till att fler kan hitta passande arbeten. Bättre
tillgänglighet till service, kultur och fritidsaktiviteter bidrar också till regional utveckling och
ökad livskvalitet.
Nära 80 procent av personresandet sker med bil, och ytterligare nästan 10 procent med
buss. Att vidmakthålla vägnätet är därför av stor betydelse för god tillgänglighet, i synnerhet
utanför tätortskärnorna. De mest trafikerade vägarna har högst prioritet, eftersom de har en
central funktion för att hålla samman landet, men även de lågtrafikerade delarna av
vägnätet ska ha en acceptabel standard. Det innebär att vägarna inte ska tillåtas bli så dåliga
att framkomligheten för lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock behöva anpassas på vissa
sträckor under delar av året trots att det kommer att innebära en försämrad tillgänglighet.
Trafiksäkerhetsåtgärder har stor betydelse även för tillgängligheten, genom att resorna blir
tryggare och säkrare.
De nya stambanorna binder på sikt ihop de tre storstäderna och mellanliggande orter, vilket
är särskilt viktigt för tjänste- och fritidsresor. När den långväga persontågstrafiken flyttar
över på de nya stambanorna frigörs kapacitet på de befintliga banorna, som kan användas
bland annat för utökad regional kollektivtrafik vilket har betydelse för arbetspendling.
Planförslaget innehåller en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar. Under
planperioden kommer Trafikverket att fokusera på åtgärder som skapar goda
förutsättningar för barns resor till och från skola, pendling till arbete och studier och till
andra viktiga målpunkter som närservice och fritidsaktiviteter. En del av denna pott föreslås
gå till samfinansiering av länsplanernas renodlade cykelåtgärder, både namngivna åtgärder
och trimningsåtgärder, längs statliga allmänna vägar. Trafikverket föreslår också att
länsplaneupprättarna med minst motsvarande summa som de får i samfinansiering, ska
planera och genomföra åtgärder på det regionala vägnätet som bidrar till ökad och säker
cykling.
Planförslaget omfattar också cykelåtgärder inom ramen för storstadsöverenskommelserna
och stadsmiljöavtalen. Vidare ingår förbättrad cykelinfrastruktur i flera av
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väginvesteringarna. Ambitionen är också att höja drift- och underhållsstandarden på
cykelstråk där det ger stor samhällsnytta.

Stärkt konkurrenskraft för näringslivet
Underhållssatsningar görs på vägar och järnvägar som är viktiga för näringslivet, inklusive
bärighetssatsningar med utveckling av BK4-vägnätet. Åtgärder genomförs som möjliggör
överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på
järnväg. Trafikering av längre och tyngre tåg skapar bättre tillgänglighet i viktiga godsstråk
på järnväg. Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbotten och Västerbotten
föreslås nya infrastruktursatsningar i området, framför allt i järnvägssystemet. Den
särskilda näringslivspotten ger möjligheter att bidra till intermodala transportlösningar.
Flera viktiga satsningar sker inom sjöfarten. För att kunna ta emot större fartyg för ökade
malmtransporter görs anpassningar av farleden till Luleå hamn. Projektet omfattar
muddringsåtgärder i hamnen och i farleden, farledsutmärkning, anläggande av ny
djuphamn med tillhörande infrastruktur och tillskapande av nya landytor. Luleå Hamn AB
och LKAB står för åtgärderna inom hamnområdet. Vidare ingår muddring av farleden in till
Göteborgs hamn, Skandiaporten, Nordens största hamn, så att hamnen kan fortsätta att
vara en del av de allt större containerfartygens globala rutt. Därutöver görs utbyte och
uppgradering av slussarna i Trollhättan och förbättring av farleden mellan Landsort och
Södertälje och, via ombyggda slussar i Södertälje, farleden i Mälaren.
Åtgärder för förbättrade pendlingsmöjligheter gör det lättare för näringslivet att hitta
kvalificerad arbetskraft. Särskild vikt läggs vid att vidmakthålla vägar som är viktiga för
besöksindustrin.

Minskad lokal miljöpåverkan
Planen innehåller ökade medel för att minska miljöpåverkan från transporter och
infrastruktur, bland annat en särskild pott till miljöåtgärder längs statlig infrastruktur.
Planen omfattar exempelvis medel till sanering av förorenad mark, viltpassager,
bekämpning av invasiva arter, vattenskydd, bullerskydd, landskap (natur- och kulturmiljö)
och vatten.
Ramen för buller och vibrationer möjliggör fortsatt arbete och hantering av förelägganden i
ungefär samma takt som idag. Landskapsåtgärderna fokuserar dels på de åtgärder som
lagstiftningen kräver och på att begränsa spridningen av invasiva arter, dels på
barriäreffekter för och olyckor med vilt och renar. Ramen för vattenåtgärder innebär en
ökad ambitionsnivå, men den innebär ändå att endast en tredjedel av behovet för
dricksvattenförsörjning och skyddsvärda ekologiska vatten kan åtgärdas. Åtgärderna mot
förorenade områden fokuserar på undersökningar, saneringar samt på att efterkomma
förelägganden. Åtgärdsområdet omfattar också den så kallade miljögarantin, vilket innebär
ersättning till vissa statliga verksamheter.

Samhällsekonomisk effektivitet
Trafikverkets analyser visar att ökningarna av anslagen till vidmakthållande av vägar och
järnvägar är samhällsekonomiskt lönsamma, och att det hade varit samhällsekonomiskt
effektivt att öka resurserna ytterligare. Bärighetssatsningarna som möjliggör tyngre
vägfordon har hög samhällsekonomisk lönsamhet, och det vore vidare mycket
samhällsekonomiskt lönsamt att tillåta längre fordon på delar av vägnätet eftersom det
skulle minska såväl transportkostnader som transporternas miljöbelastning.
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Anslagen till trimnings- och miljöåtgärder bedöms ha hög kostnadseffektivitet, baserat på de
effektberäkningar av typåtgärder som Trafikverket tagit fram. Trafikverket föreslår därför
att detta anslag ökas.
De namngivna investeringarna har en genomsnittlig nettonuvärdeskvot (NNK) på -0,3
(oräknat storstadsförhandlingar och vissa systeminvesteringar som inte kan
effektberäknas); exklusive etapperna av nya stambanor för höghastighetståg blir
genomsnittlig NNK 0,2. För järnvägsobjekten är genomsnittliga NNK -0,2, för vägobjekten
0,9 och för sjöfartsobjekten 0,7. För både järnvägs- och vägobjekt är spridningen i
lönsamhet mycket stor. Ett stort antal samhällsekonomiskt mycket lönsamma investeringar,
både vägar och järnvägar, har inte kunnat inrymmas i planförslaget.
Den samhällsekonomiska lönsamheten för etapperna av nya stambanor är negativ, med
nettonuvärdeskvoter mellan -0,8 och -0,6. Att lönsamheten är så låg beror delvis på att de
etapper som ingår i planförslaget inte används fullt ut förrän hela systemet är färdigt. NNK
för hela systemet (inklusive de etapper som ingår i planen) beräknas vara -0,5 med
nuvarande kostnadsuppskattningar. För närvarande pågår ett arbete med
kostnadsreducerande åtgärder där ambitionen är att minska systemets totala
investeringskostnad med 65 miljarder kronor.
Det övergripande målet om samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning handlar inte
bara om infrastrukturinvesteringar, utan också om att användningen av transportsystemet
ska vara effektiv. För detta krävs bland annat styrmedel och regleringar som internaliserar
externa effekter som utsläpp, olyckor och buller, samt ett effektivt tillhandahållande av
offentliga transporttjänster, till exempel regional kollektivtrafik. Detta ligger dock i
huvudsak utanför den nationella infrastrukturplanen.

Ny teknik och digitalisering ger förutsättningar för att utveckla ett modernt och
hållbart transportsystem
Trafikverket bidrar till ny teknik och implementerar digitaliseringens möjligheter, vilket
utvecklar transportsystemets utformning, underhåll och användning. Mängden data och
information ökar, blir alltmer tillgänglig och skapar nya tjänster i transportsystemets olika
delar. Digitaliseringen möjliggör nya typer av åtgärder och beslutstöd som bygger på
interaktion mellan fordon och infrastruktur för att skapa nyttor. Trafikverket kommer under
planperioden att verka för att tillvarata digitaliseringens möjligheter genom att utvecklingen
av informationsmängder och den digitala infrastrukturen beaktas, både inom ramen för den
egna verksamheten och i samverkan med andra aktörer. Nya typer av åtgärder med tydliga
inslag av digitalisering som ger direkta effekter i transportsystemet kan underlätta
omställningen till ett hållbart transportsystem.
Prioriterade områden inom forskning och innovation är ökad produktivitet, klimatpåverkan,
effektivt, inkluderande transportsystem och digitalisering av transportsystemet för ett
hållbart samhälle.
En viktig del av omställningen till fossilfrihet i transportsystemet är elektrifiering av
vägtrafiken. Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg på sträckan
Hallsberg–Örebro fullföljs, och elvägen förväntas vara i drift kring årsskiftet 2025–2026.

De mest kraftfulla klimatpolitiska verktygen ligger utanför infrastrukturplanen
Transportsektorns klimatmål är att utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) år
2030 ska vara 70 procent lägre än år 2010, och vara i princip noll år 2045. Den absoluta
merparten av koldioxidutsläppen från inrikes transporter, cirka 93 procent (2017), kommer
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från vägtrafiken. Eftersom vägtrafiken utgör omkring 85 procent av persontransportarbetet
och 50 procent av godstransportarbetet så är det ofrånkomligt att vägen till att nå
klimatmålen i första hand handlar om att göra vägtrafiken fossilfri. Eldrift måste dominera i
vägtrafiken inom ett par decennier, huvudsakligen genom batteridrift men även genom
bränsleceller. De fossildrivna fordon som fortfarande säljs måste också bli effektivare. Under
det närmaste decenniet krävs också ökad användning av biodrivmedel för att etappmålet
2030 ska nås, eftersom det tar tid att fasa ut bränslefordonen ur fordonsflottan. För allt
detta krävs olika typer av styrmedel samt en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur. De
centrala verktygen – styrmedel, regleringar och laddinfrastruktur – ligger dock utanför
planförslaget, eftersom planen huvudsakligen omfattar underhåll av och investeringar i vägoch järnvägsinfrastruktur.
Förutom omställningen till fossilfria drivmedel kan transportsektorns utsläpp av
växthusgaser minskas genom att minska vägtrafiken, vilket även bidrar till att minska
trängsel, olyckor, buller och andra typer av utsläpp. I planförslaget går omkring 85 procent
av medlen för namngivna investeringar till järnvägs- och sjöfartsinvesteringar, och
Trafikverket finansierar också en mängd åtgärder för cyklande och kollektivtrafik. Sådana
investeringar och åtgärder kan skapa mycket stora samhällsnyttor genom att de ökar
tillgängligheten för medborgare och näringsliv utan att ge ökade klimatutsläpp. De bidrar
också i någon mån till att minska vägtrafiken, och kan i viss mån öka effekten av och
acceptansen för åtgärder som gör vägtransporter mindre attraktiva, till exempel höjda
bränsleskatter och sänkta hastigheter. Även de omfattande infrastrukturinvesteringarna i
planförslaget har mycket liten påverkan på det totala trafikarbetet. Enligt preliminära
beräkningar minskar järnvägsinvesteringarna vägtrafikarbetet med totalt en kvarts procent,
och vägtrafikinvesteringarna ökar trafikarbetet med ungefär lika mycket. Att effekterna på
det totala trafikarbetet är så pass begränsade beror dels på att vägtrafiken har en så mycket
större andel av transportarbetet än övriga trafikslag, så att även en stor ökning av ett annat
trafikslag motsvarar en relativt liten minskning av vägtrafiken, dels på att
substitutionseffekten mellan trafikslagen är relativt liten. När transportvolymen ökar till
följd av en förbättring, till exempel utbyggnad av alternativ till vägtrafiken, består
huvuddelen av ökningen vanligen av nygenererade transporter, inte av överflyttning från
vägtrafiken.

Planförslaget bidrar till och passar in med klimatmålen
Förutom att prioriteringen av investeringar påverkas av ambitionen att flytta över
transporter från väg till järnväg och sjöfart, så påverkas även prioriteringen indirekt,
eftersom analyser och trafikprognoser inkluderar antaganden om styrmedel som dämpar
vägtrafiken och flyttar över en del av trafiken till järnväg och sjöfart. Enligt regeringens
direktiv ska planeringen baseras på ”ett scenario som innehåller redan beslutade och
aviserade styrmedel och åtgärder inom transportsektorn”. Trafikverkets prognoser och
kalkyler innehåller därför bland annat antaganden om framtida ökningar av bränsleskatter
och reduktionsplikt, vilka tillsammans gör att bränslepriset ökar till ungefär det dubbla (i
fasta priser) fram till prognosåret 2040. I prognosen antas också att åtgärder vidtas så att
bilinnehavet slutar öka och i stället minskar något. Dessa antaganden bidrar till att
vägtrafikökningen dämpas och att järnvägstrafiken ökar snabbare, så att järnvägens
marknadsandel ökar jämfört med idag. Järnvägsinvesteringar blir därmed något mer
lönsamma och väginvesteringar något mindre lönsamma, jämfört med ett scenario utan
dessa antaganden.
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Planförslaget kan därför sägas både bidra till och passa in med klimatmålen. Den bidrar till
uppfyllelse av klimatmålen genom att en helt övervägande del av investeringarna är
järnvägsinvesteringar, och den passar in med klimatmålen genom att planeringen utgår från
ett scenario där styrmedel för att dämpa vägtrafiken och styra mot elektrifiering antas sättas
in i framtiden, och att de väginvesteringar som ingår i planförslaget är motiverade även helt
utan trafiktillväxt.
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1 Uppdrag och utgångspunkter
Regeringen gav den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en
trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för
perioden 2022–2033. Denna rapport utgör redovisningen av detta uppdrag.
Syftet med planförslaget är att bidra till att de transportpolitiska målen nås. Regeringen har
också angett att den avser att ta fram en plan som är en del i samhällsbygget, i vilken det
tydligt pekas ut hur infrastrukturen ska bidra till tillgänglighet, klimatmålen, vidgade
arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i landet och Sveriges
konkurrenskraft. Regeringen har i uppdraget till Trafikverket även pekat ut vissa specifika
åtgärder som planförslaget bör omfatta, däribland etapper av nya stambanor för
höghastighetståg och av Norrbotniabanan, samt angett att gällande plan ska fullföljas.
Den nationella planen för transportinfrastruktur handlar i första hand om hur den
nationella fysiska infrastrukturen ska utvecklas och förvaltas. Detta omfattar i huvudsak
vidmakthållande av statliga vägar och järnvägar, åtgärder i allmänna farleder och slussar,
investeringar i det statliga järnvägsnätet och stamvägnätet, trimnings- och miljöåtgärder,
insatser för forskning, utveckling och innovation, stöd för att främja hållbara stadsmiljöer
och driftbidrag till icke statliga flygplatser.
Trafikverkets förslag till fördelning av tilldelade medel för åtgärder i infrastrukturen är
utformat så att det i så stor utsträckning som möjligt bidrar till att uppnå syftet avseende de
transportpolitiska målen som de mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp.
Det behöver samtidigt betonas att flera viktiga faktorer som påverkar transportsystemet och
den transportpolitiska måluppfyllelsen huvudsakligen planeras och beslutas i andra
sammanhang än i den nationella infrastrukturplanen. En del är Trafikverkets ansvar, till
exempel hastighetsgränser och upphandling av interregional kollektivtrafik. Annat är andra
aktörers ansvar, till exempel skatter, subventioner och regleringar, regionalt
kollektivtrafikutbud, kommunalt gatunät och fysisk bebyggelseplanering.
Processen med att ta fram en ny plan, vilket normalt görs vart fjärde år, inleds genom att
regeringen ger Trafikverket direktiv för att ta fram ett inriktningsunderlag. Underlaget läggs
efter remittering till grund för en infrastrukturproposition, i vilken regeringen redovisar sitt
förslag till ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av åtgärder i den
åtgärdsplanering som följer efter riksdagens beslut om propositionen. Efter att Trafikverket,
utifrån regeringens direktiv, har tagit fram och redovisat sitt planförslag, remitteras det
brett. Regeringen fastställer slutligen en plan, vilket beräknas ske våren/sommaren 2022.

1.1.

Regeringens direktiv

Regeringen har i uppdraget gett direktiv för Trafikverkets framtagande av ett planförslag.
Utöver dessa direktiv ska regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara
investeringar i hela Sverige2 och riksdagens beslut med anledning av propositionen (bet.
2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409) utgöra utgångspunkt för analyser och förslag till
åtgärder.
De riksdagsbundna transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, och de etappmål som
regeringen har beslutat om, bland annat om klimat och trafiksäkerhet, ska vara
utgångspunkter för Trafikverkets förslag till åtgärder, liksom fyrstegsprincipen och ett
trafikslagsövergripande synsätt. Planförslaget ska baseras på ett scenario som innehåller
2

Proposition 2020/21:151, Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige.
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beslutade och aviserade styrmedel och åtgärder inom transportsektorn. Trafikverket ska
redovisa hur planförslaget bidrar till att öka transporteffektiviteten i samhället och till att de
transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, nås. Ytterligare aspekter som
infrastrukturen ska bidra till och som särskilt pekas ut i direktivet är tillgänglighet,
klimatmålen, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i
landet och Sveriges konkurrenskraft.
Regeringen anger i direktivet att den gällande nationella planen ska fullföljas. Den statliga
planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 799 miljarder kronor för
perioden 2022–2033. Ramarna är uttryckta i 2021 års prisnivå. Av planeringsramen ska
165 miljarder kronor avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och reinvesteringar) av
statliga järnvägar, och 197 miljarder kronor till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive
bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar. Vidare ska
437 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet, varav 107 miljarder
kronor bör användas till de tre första etapperna av nya stambanor för höghastighetståg. De
etapper av Norrbotniabanan som ingår i planen för 2018–2029 ska genomföras, och
utbyggnad av den därefter kvarvarande delen Skellefteå–Luleå bör påbörjas under
planperioden. Cirka 42 miljarder kronor ska enligt regeringen gå till den preliminära ramen
för länsplanerna.

1.2.

Från plan för 2018–2029 till plan för 2022–2033

I kapitlet redovisas hur Trafikverkets planförslag förhåller sig till och bygger vidare på den
gällande planen, som regeringen har angett ska fullföljas. Till detta kommer också utökade
behov som Trafikverket har identifierat, inte minst inom vidmakthållande, och nya åtgärder
som regeringen särskilt pekat ut i direktivet.
1.2.1.

Ny plan bygger vidare på tidigare insatser

Den nationella planen för transportinfrastrukturen för 2018–2029, i fortsättningen
benämnd gällande plan, beslutades av regeringen den 31 maj 2018. Under de drygt tre år
som har gått sedan planen fastställdes, vilket är kort tid när det gäller infrastruktur, har en
del av innehållet i planen slutförts och börjat ge effekter i transportsystemet. Hittills har
16 procent av de namngivna objekten i nationell plan slutförts och sammanlagt 57 procent är
slutförda eller påbörjade. Dessutom har en stor mängd åtgärder för vidmakthållande och
trimningsåtgärder för trafiksäkerhet, förbättrad miljö, hälsa och framkomlighet genomförts.
Ett exempel på slutfört arbete är att i augusti 2020 öppnade Getingmidjan – järnvägen
mellan Stockholms central och Stockholms södra – efter att ha varit avstängd för
upprustning somrarna 2018–2020. Under 2021 har en del kringliggande åtgärder
genomförts. Getingmidjan är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i landet och
påverkar punktligheten i hela Sverige. Renoveringen möjliggjordes bland annat genom att
det kunde gå ersättningstrafik på Citybanan, som slutfördes och öppnades för trafik 2017.
Kapacitetsförstärkningar som ytterligare ökar motståndskraften mot störningar på
järnvägen fortsätter till exempel genom pågående investeringar som Tomteboda–Kallhäll,
Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, Hallsberg–Degerön, Norrbotniabanan Umeå–
Dåva, Godsstråket Storvik–Frövi och kapacitetsåtgärder i Skåne. Sedan planen beslutades
har även vägar öppnat för trafik. På sträckan E18 Norrtälje–Kapellskär i
Stockholmsområdet har kapaciteten anpassats till ökad trafik genom att en mötesfri 2+1-väg
färdigställts. På E20 mellan Fagerlid och Bahult har en cirka åtta kilometer lång sträcka
byggts om till mötesfri fyrfältsväg, vilket utöver ökad trafiksäkerhet också medfört ökad
kapacitet. På E16 mellan Hulån och Vansbro har en sju kilometer lång mötesseparerad väg
tagits i bruk, liksom en mötesfri motortrafikled mellan Månseryd och Mullsjö. I slutet av
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2020 öppnade E10 genom Kiruna, som är en del av samhällsomvandlingen i staden till följd
av gruvdriften.
En ny högsta bärighetsklass på väg, BK4, infördes den 1 juli 2018. Den innebär att det nu är
tillåtet att köra 74-tons lastbilar. Syftet är att effektivisera godstransporterna, stärka
konkurrenskraften för svenskt näringsliv samt minska utsläpp, slitage och olyckor som
orsakas av tung trafik genom att samma transportarbete kan genomföras med färre
fordonskilometer. Fram till och med 2020 har cirka 26 000 kilometer väg öppnats för den
nya bärighetsklassen. Ambitionen till 2029 är att 70–80 procent av det Strategiska
vägnätet för tyngre transporter ska öppnas för BK4, och arbetet med anpassningar för den
högre bärighetsklassen fortsätter in i den nya planen.
Andra åtgärder har under åren 2018–2021 påbörjats eller fått en preciserad utformning
genom arbete i den fysiska planprocessen och genom avstämningar med olika intressenter.
Trafikverket har även utrett de sexton utpekade brister som regeringen angav när gällande
plan beslutades. Utredningarna har konkretiserat ett stort antal tänkbara åtgärder på stråk
och noder för att de ska kunna övervägas i framtagandet av detta planförslag.
I genomförandet av planen och genom omvärldsbevakning har Trafikverket fått ny kunskap
om utmaningar, brister och behov av anpassningar, till exempel förändrade krav och nya
tekniska lösningar. Den kunskapen bärs med in i förslaget till ny plan, som i sin tur bygger
vidare på det som genomförts innan.
1.2.2.

Ökat behov och ökade medel till vidmakthållande

Uppgiften att vidmakthålla infrastrukturen är delvis av annan karaktär än uppgiften att
utveckla infrastrukturen, där man kan välja eller inte välja att genomföra en nyinvestering.
Medlen till underhåll ökades i planen för 2018–2029 jämfört med tidigare planer. I
Trafikverkets inriktningsunderlag från 2020 konstaterades dock att ytterligare medel
behövs för att vidmakthålla transportinfrastrukturen och upprätthålla dagens funktionalitet
vad gäller hastighet, bärighet och kapacitet.
Trafikverket har, i brist på medel till vägunderhåll i förhållande till behoven, under en längre
tid tillämpat en mer kortsiktig strategi på delar av vägnätet för att kunna upprätthålla
funktionaliteten i vägsystemet. Utvecklingen mot en högre andel avhjälpande underhåll som
tränger ut mer långsiktiga förebyggande åtgärder bidrar till att behoven för vidmakthållande
av vägar kommer att öka på sikt. Järnvägen fick betydligt ökade ramar i föregående
planperiod och därigenom har de mest högtrafikerade delarna fått en bättre standard. Men
ökningen av medel till vidmakthållande är ändå inte riktigt i nivå med behoven. Det medför,
på delar av anläggningen, att komponenter inte kan bytas ut i önskvärd takt och ersättas av
mer livslängdsförlängande åtgärder. Det innebär en risk för fler störningar i trafiken.
Det finns flera olika skäl till de ökade resursbehoven. Gemensamt för järnväg och väg är att
anläggningsmassan har ökat. Nya och mer komplexa anläggningar har tillkommit, som
förbättrar möjligheterna till en mer effektiv trafikstyrning och hantering av störningar. De
kräver emellertid också mer drift och underhåll. Stora delar av anläggningen är också
gammal, och en åldrande anläggning medför mer underhåll. Över 60 procent av det statliga
vägnätet är byggt före 1970. Dessutom har trafiken ökat och dessutom blivit allt tyngre.
Kontinuerliga kvalitetshöjningar och teknisk utveckling i transportsystemet, liksom ökade
miljökrav samt behov av anpassning av infrastrukturen till effekterna av klimatförändringar
bidrar också i hög utsträckning till de ökade resursbehoven.
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1.2.3.

Gällande plan ska fullföljas – men det finns också nya behov

Regeringen har angett att nuvarande plan ska fullföljas, och denna förutsättning styr i hög
grad innehållet i planförslaget 2022–2033. Den gällande planens ram för
utvecklingsanslaget är 333,5 miljarder kronor för perioden 2018–2029. Om man lägger ihop
den gällande planens kostnader för perioden 2022–2029 (resterande del av gällande
planperiod) med kostnaden för de objekt vars genomförandetid fortsätter in i nästa
planperiod 2030–2033, samt medel till ej namngivna poster på samma nivå som i gällande
plan3, så summerar det till 353 miljarder kronor.4
Det finns dock ytterligare förutsättningar och kostnadsanspråk att ta hänsyn till i den nya
planen. Sammantaget innebär det att de medel som behövs för att fullfölja gällande plan
plus de tilläggsanspråk som anges i direktivet i utgångsläget överstiger det angivna
utvecklingsanslaget, redan innan medel anslagits till några nya eller ytterligare satsningar.
De nämnda ytterligare kostnadsanspråken är:


I direktivet anger regeringen att 107 miljarder kronor bör användas till etapper av
nya stambanor för höghastighetståg, vilket är 31 miljarder kronor mer än vad som
tidigare planerats för under planperioden. Det ökade beloppet innebär inte någon
tidigareläggning av objekten, utan täcker bara kostnadsökningarna (under
planperioden) för etapperna sedan gällande plan fastställdes.



Övriga namngivna investeringar i gällande plan har ökat i kostnad med sammanlagt
46 miljarder kronor under planperioden (varav 8 miljarder kronor härrör från
ERTMS-objekt). Kostnadsökningarna analyseras i kapitel 10, där också åtgärder för
att motverka dessa diskuteras.



Järnvägens nya signalsystem ERTMS måste fortsätta byggas ut för att säkra
järnvägens funktion på sikt och för att uppfylla de åtaganden Sverige gjort i EU. Med
en tekniskt optimal utbyggnadstakt skulle ERTMS-implementeringen vara slutförd
omkring 2038. För detta skulle ytterligare 21 miljarder kronor behövas under
planperioden, förutom de ERTMS-objekt som redan finns med i gällande plan (med
en uppdaterad total kostnad på 18 miljarder kronor).



Regeringen gav den 29 juli 2021 Trafikverket i uppdrag att påbörja
planläggningsarbetet för Norrbotniabanans kvarvarande etapp Skellefteå–Luleå,
med syfte att möjliggöra byggstart under planperioden.5 Trafikverket föreslår
3 miljarder kronor till denna etapp under planperioden.

Summan av kostnadsanspråken ovan och den gällande planen är 459 miljarder kronor. Den
anvisade ramen är 437 miljarder kronor. I utgångsläget finns alltså ett underskott på
22 miljarder kronor om den gällande planen ska genomföras som planerat och dessutom
inrymma de nya anspråken ovan. Tabell 1 sammanfattar de förutsättningar som utgör
utgångspunkten för att ta fram planförslaget. För att planförslaget ska rymmas inom
angiven utvecklingsram måste alltså vissa av posterna minska i omfattning jämfört med de

Endast justerat med konsumentprisindex (KPI) 2017–2021, vilket motsvarar 6 procent.
Investeringsindex har dock ökat mer än KPI (se avsnitt 10.1), så uppräkning enbart med KPI innebär
en real minskning av de ej namngivna posterna jämfört med gällande plan.
4
Kostnader anges i 2021 års priser genomgående i hela rapporten, såvida inte något annat särskilt
anges.
5
Regeringsuppdrag: Uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för sträckan Skellefteå–Luleå på
Norrbotniabanan. Dnr I2021/02073.
3
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utgångspunkter som angivits ovan. För att nya och ytterligare satsningar ska bli möjliga
måste kostnaderna under planperioden minskas ytterligare.

Tabell 1 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, med källa. Miljarder kronor, avrundat.

Post

Från
gällande
plan
(prisnivå
2021)

Tillkommande
(kostnadsökningar och
tillägg)

Kostnads–
anspråk
2022–2033

Namngivna
investeringar

123

+39

162

Norrbotniabanan
Skellefteå–Luleå

Källa

Gällande plan
Regeringens direktiv;
Trafikverkets bedömning av
lämplig kostnad under
planperioden

+3

3

76

+31

107

ERTMS

10

+8
(kostnadsökn.)
+21 (fortsatt
utrullning)

40

Behov för tekniskt optimal
fortsatt utrullning

Trimnings- och
miljöåtgärder

37

37

Gällande plan

Stadsmiljöavtal

13

13

Gällande plan

Länsplaner

39

42

Regeringens direktiv

Etapper av nya
stambanor

Forskning och
innovation6

+3

5

5

Planering och
myndighetsutövning

17

17

Räntor, bidrag med
mera

33

33

Totalt

353

106

459

Regeringens direktiv (motsv.
kostnadsökning sedan
gällande plans fastställelse)

Gällande plan
Bedömda behov i
Trafikverkets
inriktningsunderlag
Beräknade ränteutgifter,
regeringens direktiv med
mera
Angiven ram 437 mdkr

Figur 3 illustrerar varför de initiala kostnadsanspråken inte ryms inom utvecklingsramen
trots att denna höjts väsentligt jämfört med den gällande planen. Kostnaderna för enbart
fortsättningen på den gällande planen är omkring 353 miljarder kronor under planperioden
2022–2033. Den nya, högre utvecklingsramen är på 437 miljarder kronor, men
ramökningen är lägre än de tillkommande kostnaderna för ökade investeringskostnader
(46 miljarder kronor under planperioden, varav 8 rör ERTMS), kostnadsökning för
etapperna av nya stambanor (31 miljarder under planperioden), fortsatt utrullning av
ERTMS (21 miljarder kronor under planperioden) och Norrbotniabanans etapp Skellefteå–
Luleå (3 miljarder kronor under planperioden). Som figuren visar så överskrider de initiala
kostnadsanspråken utvecklingsramen med omkring 22 miljarder kronor.

6

Beloppet avser endast den del som är hänförlig till utvecklingsramen.
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Figur 3 Initiala kostnadsanspråk (utvecklingsramen) som utgör utgångspunkterna för planförslaget. (”Namngivet” är
investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor.)

Eftersom regeringens direktiv anger att den gällande planen ska genomföras måste
investeringar skjutas framåt i tiden för att totalkostnaden under planperioden inte ska
överstiga ramen. Även perioden efter planperiodens slut är dock redan intecknad i hög grad.
Figur 4 visar hur mycket utvecklingsmedel som skulle behövas för varje år för att genomföra
den gällande planen plus de tillkommande anspråken ovan, med nuvarande tidsplaner och
under antagande om att avsättningar till ej namngivna poster (trimnings- och miljöåtgärder,
länsplaner med mera) är oförändrade under hela tidsperioden.
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Figur 4 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, mdkr per år (ungefärlig planering).

Nya planens ram
Gällande
plans ram

Notering: ”Ökning” syftar på ökade investeringskostnader jämfört med kostnadsbedömningar vid gällande plans fastställelse.
Strecket som anger planens ram visar genomsnittet för planperioden; i praktiken sker ökningen av anslagsramen stegvis.

Av figuren framgår att kostnaderna är större än den nya högre årliga ramen för 2022–2033.
Detta medför som redan konstaterats att det behöver göras tidsmässiga förskjutningar i
genomförande av åtgärder för att anpassa planerade åtgärder till ramen. Nästkommande
planperiod 2026–2037 är dock redan nu övertecknad med drygt 40 miljarder kronor,
oräknat tillkommande behov och eventuella kostnadsökningar, antaget samma årliga ram
som för detta planförslag. Kommande planeringsomgångar kommer därför också att behöva
hantera en betydande mängd redan påbörjade eller inplanerade åtgärder.
Figur 5 visar samma kostnadsfördelning över tid som ovan, men med namngivna
investeringar uppdelade på trafikslag.
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Figur 5 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, miljarder kronor per år (ungefärlig planering). Uppdelat
på trafikslag.

Nya planens ram
Gällande
plans ram

1.3.

Planförslagets bidrag till transportpolitiska mål

Utgångspunkten för Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan är de
transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen och etappmålen, liksom fyrstegsprincipen
och ett trafikslagsövergripande synsätt. För att nå målen är dock transportinfrastrukturen
bara en pusselbit av många, och för att nå målen krävs många andra åtgärder än
infrastrukturåtgärder. Förslaget till infrastrukturplan ska både bidra till och passa ihop med
målen. Att infrastrukturplanen ska passa ihop med målen betyder att planförslaget ska vara
väl utformat, betingat av att andra åtgärder som behövs för att nå målen genomförs. Dessa
andra åtgärder kan nämligen påverka val och utformning av infrastrukturinvesteringar. I
detta avsnitt utvecklas och konkretiseras dels på vilka sätt infrastrukturplanen kan bidra till
olika transportpolitiska mål, inklusive klimatmålen, dels vad det innebär att
infrastrukturplanen ska passa ihop med målen.
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
De transportpolitiska målen omfattar vidare de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen.
Funktionsmålet 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, samt att transportsystemet ska vara jämställt,
det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet
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 samt bidra till ökad hälsa. För att det övergripande
transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom
ramen för hänsynsmålet.
Transportpolitiken omfattar vidare de fem transportpolitiska principerna, som i
sammanfattning anger att det är användarna som beslutar om sina resor och transporter, att
beslut om transportproduktion bör fattas decentraliserat, att samverkan inom och mellan
olika trafikslag ska främjas, att konkurrens mellan trafikutövare och transportalternativ ska
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främjas, och att transportpolitiska styrmedel ska utgå från trafikens samhällsekonomiska
kostnader.7
1.3.1.

Planens bidrag till det övergripande målet

Det övergripande målets begrepp samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning syftar
dels på användningen av transportsystemet, dels på hur systemet utformas och utvecklas
genom offentliga åtgärder, till exempel investeringar, underhåll, fysisk planering och
upphandling av trafik. De två delarna av transportsystemets samhällsekonomiska
effektivitet hänger ihop, bland annat eftersom infrastrukturinvesteringars
samhällsekonomiska effektivitet beror på hur de används av resenärer och transportörer,
vilket i sin tur påverkas av styrmedel och regleringar.
Hur transportsystemet används bestäms av alla de enskilda beslut som fattas av resenärer,
transportföretag och transportköpare. En samhällsekonomiskt effektiv användning av
transportsystemet innebär att sådana (och bara sådana) transporter vars samhällsnytta är
större än deras samhällskostnad genomförs. Det är användarna av transportsystemet som
bäst kan bedöma sina egna nyttor och kostnader för en transport, och som därmed kan
bedöma om nyttan som transporten skapar för dem är värd kostnaderna i form av restid,
pengar och andra uppoffringar. Det är detta som formuleras i den första och andra
transportpolitiska principen. Men för att transportsystemets användning ska vara
samhällsekonomiskt effektiv måste användarna möta den fulla samhällskostnaden för sina
transporter, alltså inklusive de effekter som drabbar andra, till exempel utsläpp, buller,
slitage och trängsel. En samhällsekonomiskt effektiv användning av transportsystemet
förutsätter därför styrmedel, som skatter och regleringar, som gör att användarna i sina
beslut tar hänsyn även till effekterna på andra. Det är detta som formuleras i den femte
transportpolitiska principen.
Att infrastrukturinvesteringar och andra offentliga åtgärder i transportsystemet ska vara
samhällsekonomiskt effektiva innebär att de ska skapa största möjliga samlade
samhällsnytta i förhållande till åtgärdskostnaden. I samhällsnyttan ingår alla typer av
positiva och negativa effekter, till exempel ökad eller minskad tillgänglighet, alla sorters
utsläpp, trafiksäkerhet, trygghet, landskapsbild, buller och många andra effekter. Så långt
möjligt viktas olika typer av effekter så som medborgarna själva implicit viktar dem genom
sitt handlande, till exempel val mellan olika resalternativ. Undantaget är värderingen av
utsläpp av växthusgaser som härleds ur politiska beslut. Flera typer av effekter är av olika
skäl svåra att kvantifiera, till exempel påverkan på landskap, stadsmiljö och biologisk
mångfald. Sådana effekter får vägas in i bedömningen av den samhällsekonomiska
effektiviteten kvalitativt.
Det är i synnerhet den senare delen av samhällsekonomisk effektivitet som berör
planförslaget, eftersom planen till största delen handlar om utveckling och förvaltning av
fysisk infrastruktur. Styrmedel som påverkar resorna och transporterna i systemet ligger
huvudsakligen utanför infrastrukturplanen, liksom offentliga transporttjänster, till exempel
upphandlad kollektivtrafik. Styrande för utformningen av planförslaget har därför varit att
försöka skapa så stora samlade samhällsnyttor som möjligt utifrån de givna
förutsättningarna och anslagsramarna.
Det övergripande målets begrepp långsiktigt hållbar transportförsörjning innebär att
transportsystemet ska bidra till och passa in i ett långsiktigt hållbart samhälle. Ett hållbart
samhälle tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
7

Proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter.
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möjligheter att tillfredsställa sina behov, och det omfattar de tre dimensionerna social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. FN har konkretiserat vad som karakteriserar ett
hållbart samhälle i Agenda 2030. Det går inte att definiera en enskild samhällssektor som
hållbar, eftersom hållbarhet bara är definierad på samhällsnivå. Däremot kan man försöka
beskriva hur ett transportsystem som passar in i ett hållbart samhälle ser ut, och man kan
också beskriva transportsystemets positiva eller negativa bidrag till samhällets hållbarhet.
Aspekter som är relevanta för det svenska transportsystemet omfattar bland annat hälsa,
energieffektivitet och klimat, förlust av ekosystem och biologisk mångfald, säkerhet,
trygghet samt god tillgänglighet för alla grupper i samhället. Det finns betydande överlapp
mellan begreppen samhällsekonomisk effektivitet och långsiktig hållbarhet eftersom många
hållbarhetsaspekter också är samhällsnyttor som ingår i begreppet samhällsekonomisk
effektivitet.
Infrastrukturplanen kan bidra till social hållbarhet genom att bidra till god tillgänglighet för
alla medborgare och utjämna orättvisa skillnader i tillgänglighet mellan olika grupper och
geografiska områden. Bidragen till ekologisk hållbarhet omfattar bland annat att minska
trafikens utsläpp, buller och intrång i naturmiljöer, men också främjandet av de
miljömässiga värden och funktioner som infrastrukturen håller. Infrastrukturplanen kan
bidra till ekonomisk hållbarhet genom en god förvaltning av infrastrukturanläggningen där
livscykelkostnaderna minimeras, och genom ett kostnadseffektivt genomförande av
underhåll och investeringsåtgärder. Genom att utvecklad infrastruktur förbättrar
transportsystemets funktion kan också tillgängligheten ökas, vilket i förlängningen
förbättrar arbets- och bostadsmarknader och stärker näringslivets konkurrenskraft.
Begreppet transporteffektivitet betyder enligt regeringens infrastrukturproposition 2021 att
det transportarbete som utförs ska vara så effektivt som möjligt utifrån energi-och
miljömässiga perspektiv samt ekonomiska perspektiv för att åstadkomma tillgänglighet,
hållbarhet och konkurrensförmåga. Att något är effektivt betyder generellt att resurser
används på ett sätt som skapar så mycket värde som möjligt. Ett effektivt transportarbete
har därför ett högt förhållande mellan vilket utbud som kan nås och den samhälleliga
resursförbrukning som transporterna kräver. Som framgår av definitionen i
infrastrukturpropositionen så handlar transporternas resursförbrukning såväl om energi
och miljö som om ekonomiska faktorer, där bland annat resenärernas och transportörernas
egna kostnader ingår. Transporteffektiviteten kan till exempel ökas genom överflyttning av
transporter till färdmedel med lägre resursförbrukning, och genom fysisk planering som
ökar det tillgängliga utbudet inom en viss radie. I ett mer transporteffektivt samhälle kan
man därför nå samma utbud, och därmed fylla samma transportbehov, utan att de totala
samhällsresurserna som krävs för transporter ökar.
1.3.2.

Tillgänglighet för medborgare och näringsliv

God tillgänglighet betyder att det är lätt att nå ett rikt utbud av till exempel arbetsplatser,
service, fritidsaktiviteter och leverantörer. Tillgänglighet är själva syftet med
transportsystemet, och ökad tillgänglighet är oftast den största positiva effekten av
förbättringar i transportsystemet. God tillgänglighet är nära förknippat både med god
ekonomisk utveckling och med hög livskvalitet. Den ekonomiska utvecklingen tenderar att
förstärkas av ökad tillgänglighet, bland annat eftersom det förbättrar matchningen mellan
företag, arbetskraft, kunder och leverantörer, och eftersom det sänker näringslivets
transportkostnader. Lika viktigt är att god tillgänglighet ökar möjligheterna till hög
livskvalitet, eftersom det gör det lättare att nå ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter,
vänner, service och passande arbeten.
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Planförslaget omfattar både utveckling och vidmakthållande av infrastrukturen. Syftet med
vidmakthållandet är att upprätthålla infrastrukturens funktionalitet och därmed den
tillgänglighet som transportsystemet möjliggör. I detta ingår dels löpande åtgärder som
trafikledning, drift och störningshantering, dels förebyggande underhåll och reinvesteringar
som vårdar och bevarar infrastrukturen. Utvecklingen av infrastrukturen syftar i hög grad
till ökad tillgänglighet, och detta har därför varit viktiga överväganden vid utformningen av
planförslaget. I detta ingår att målet är god tillgänglighet för alla medborgare och allt
näringsliv i hela landet. Åtgärdernas geografiska och socioekonomiska fördelningseffekter är
därför viktiga överväganden.
1.3.3.

Trafiksäkerhet

Etappmålet för trafiksäkerhet innebär att antalet omkomna i trafikolyckor i respektive
trafikslag ska halveras till år 2030. Utgångsvärdet för etappmålet utgörs av medelvärdet av
utfallet för åren 2017, 2018 och 2019. Antalet allvarligt skadade inom respektive trafikslag
ska till år 2030 minska med minst 25 procent.
Infrastrukturåtgärder kan ge betydande bidrag till att uppnå trafiksäkerhetsmålen. Den
största delen av väginvesteringarna omfattar förbättringar av trafiksäkerheten, och i planen
ingår också medel till andra trafiksäkerhetsåtgärder inom alla trafikslag. Näst efter ökad
tillgänglighet är förbättrad trafiksäkerhet den enskilt största effekten av planförslaget (se
redovisning i kapitel 9).
1.3.4.

Klimatmålen och övriga miljömål

Riksdagen har beslutat att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg,
ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Riksdagen har också
beslutat om ett övergripande klimatmål som innebär att Sverige inte ska ha några
nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från
flera sektorer, inklusive transportsektorn, i princip kommer att behöva vara noll senast
2045.
Trafikverket redovisade hur transportsektorns klimatmål kan nås i inriktningsunderlaget8
från 2020 och i ett regeringsuppdrag9 2020. För att nå en fossilfri transportsektor krävs en
övergång till andra drivmedel. På 10–20 års sikt måste eldrift dominera i vägtrafiken,
huvudsakligen genom batteridrift men även genom bränsleceller. Under det närmaste
decenniet krävs också ökad användning av biodrivmedel för att etappmålet 2030 ska nås.
För att skynda på elektrifieringen och öka andelen biodrivmedel krävs olika typer av
styrmedel, varav många redan finns på plats, till exempel bränsleskatt, bonus-malussystemet för nysålda bilar och reduktionsplikten som reglerar inblandningen av
biodrivmedel. Det krävs också en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur. Styrmedel,
regleringar och laddinfrastruktur ligger dock utanför planförslaget (förutom
elvägsprojektet), eftersom planen huvudsakligen omfattar underhåll och investeringar i vägoch järnvägsinfrastruktur.
Förutom omställningen till fossilfria drivmedel kan transportsektorns utsläpp av
växthusgaser minskas genom minskad vägtrafik, vilket också bidrar till att minska trängsel,
olyckor, buller och andra typer av utsläpp. Omkring 85 procent av medlen till namngivna
investeringar går till järnvägs- och sjöfartsinvesteringar. Dessa investeringars största
positiva effekter är att tillgängligheten ökar för medborgare och näringsliv utan att ge ökade
8

Trafikverket (2020), Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden
2022–2033 och 2022–2037. Publikation 2020:186.
9
Trafikverket (2020), Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter. Publikation 2020:080 .
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utsläpp av växthusgaser. De bidrar också i någon mån till att minska vägtrafiken, och kan i
viss mån öka effekten av och acceptansen för åtgärder som gör vägtransporter mindre
attraktiva, till exempel höjda bränsleskatter och sänkta hastigheter.
Förutom att prioriteringen av investeringar påverkas av ambitionen att minska utsläppen av
koldioxid genom överflyttning från väg till järnväg och sjöfart, så påverkas även
prioriteringen indirekt av att analyser och trafikprognoser inkluderar antaganden om
styrmedel som dämpar vägtrafiken och flyttar över en del av trafiken till järnväg och sjöfart.
Detta påverkar i viss utsträckning bedömningen av den framtida trafikutvecklingen, genom
att vägtrafikökningen dämpas och järnvägstrafiken ökar snabbare, och därmed
bedömningen av vilka investeringar som är mest angelägna. Antagandena medför att den
samhällsekonomiska lönsamheten i viss mån minskar för väginvesteringar och ökar för
järnvägs- och sjöfartsinvesteringar10. Enligt regeringens direktiv ska planeringen baseras på
”ett scenario som innehåller redan beslutade och aviserade styrmedel och åtgärder inom
transportsektorn”. Trafikverkets prognoser och kalkyler är utformade på detta vis. De
innehåller därför bland annat antaganden om framtida ökningar av bränsleskatter och
reduktionsplikt, vilka tillsammans gör att bränslepriset ökar till ungefär det dubbla (i fasta
priser) fram till prognosåret 2040. I prognosen antas också att åtgärder vidtas så att
bilinnehavet slutar öka och i stället minskar något. Järnvägsinvesteringar blir därmed något
mer lönsamma och väginvesteringar något mindre lönsamma, jämfört med ett scenario utan
dessa antaganden. Fem sjättedelar av väginvesteringarna är samhällsekonomiskt lönsamma
även helt utan trafiktillväxt (som jämförelse beräknar Trafikverket att vägtrafiken sannolikt
kommer att öka 20–40 procent fram till 2040, trots de antagna styrmedlen ovan).
Minskad vägtrafik och därmed minskade utsläpp bidrar också till flera andra miljömål. Hur
planförslaget både bidrar till och passar in i planeringen för minskade utsläpp har redovisats
ovan. Men det innehåller också flera åtgärder som syftar till att minska negativ
miljöpåverkan och stärka positiv miljöpåverkan från infrastruktur och transporter.
Planförslaget omfattar bland annat medel till sanering av förorenad mark, ren- och
viltpassager, bekämpning av invasiva arter, vattenskydd, bullerskydd med mera.
Planförslaget kan därför sägas både bidra till och passa in med klimatmålen. Den bidrar till
uppfyllelse av klimatmålen genom att en helt övervägande del av investeringarna är
järnvägsinvesteringar, och den passar in med klimatmålen genom att planeringen utgår från
ett scenario där styrmedel för att dämpa vägtrafiken och styra mot elektrifiering antas sättas
in i framtiden.
1.3.5.

EU:s gemensamma transportpolitiska mål

EU:s gemensamma transportpolitiska mål formuleras i den så kallade TEN-Tförordningen11. Målen för det transeuropeiska transportnätet ligger väl i linje med de
svenska transportpolitiska målen och understryker den europeiska och gränsöverskridande
dimensionen. Det finns även infrastrukturkrav på TEN-T-nätet i förordningen som
Trafikverket beaktar i planeringen. Där ingår bland annat krav på att möjliggöra trafik med

10

Detta påverkar dock bara investeringars samhällsekonomiska lönsamhet om det finns effekter
som inte är proportionella mot trafikvolymerna, till exempel trängsel i väg- eller järnvägsnät.
Utsläpp är proportionella mot trafikvolymerna, och eftersom utsläpp är prissatta i de
samhällsekonomiska kalkylerna påverkas inte investeringarnas samhällsekonomiska lönsamhet i
övrigt om styrmedel införs som internaliserar utsläppskostnaderna.
11
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).
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längre godståg med högre hastighet, införandet av ERTMS, åtgärder för tillgång till
alternativa drivmedel samt tillgång till rastplatser på motorvägar med en lämplig skyddsoch säkerhetsnivå. Det pågår en översyn av förordningen som görs mot bakgrund av de nya
utmaningar som formulerats i ”Den europeiska gröna given”. Ett förslag till ny TEN-Tförordning förväntas finnas framme i december 2021 och en reviderad förordning beräknas
vara klar 2023. Den kommer att baseras bland annat på EU-kommissionens nya vitbok för
transporter – Strategi för hållbar och smart mobilitet (Sustainable and Smart Mobility
Strategy)12. Där formuleras bland annat milstolpar för år 2030, 2035 och 2050 för att visa
transportsystemets väg mot målen om en hållbar, smart och motståndskraftig mobilitet och
vilken ambitionsnivå som krävs för den framtida politiken.

1.4.

Processen för att ta fram planförslaget m.m.

Den långsiktiga ekonomiska planeringsprocessen för åtgärder i transportinfrastrukturen är
indelad i två steg: inriktningsplanering och åtgärdsplanering.
Regeringen gav den 25 juni 2020 i uppdrag åt Trafikverket att ta fram ett
inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa
planperioder; 2022–2033 och 2022–2037. Trafikverket redovisade uppdraget den
30 oktober 2020. Inriktningsunderlaget remitterades samtidigt till ett antal myndigheter
och organisationer, som gavs möjlighet att yttra sig till Regeringskansliet. Den 25 juni 2020
gav regeringen även i uppdrag åt Trafikverket att redovisa uppdaterade kostnader och
samlade effektbedömningar för olika relevanta och kostnadseffektiva alternativ för nya
stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö
inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. Uppdraget om
nya stambanor redovisades den 28 februari 2021.
Utifrån bland annat dessa underlag tog regeringen fram en proposition, Framtidens
infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. I propositionen gav regeringen förslag
till ekonomiska ramar och inriktning på satsningar i transportinfrastrukturen för perioden
2022–2033, och den överlämnades till riksdagen den 16 april 2021. Riksdagen fattade
beslut i enlighet med regeringens förslag (2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409).
Regeringen gav därefter, den 23 juni 2021, i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag
till nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. I direktivet har
regeringen angett utgångspunkter och redovisningskrav för åtgärdsplaneringen.
Regeringen har också angett att Trafikverket i framtagandet av förslaget till nationell plan
ska samråda med andra berörda statliga myndigheter, och föra dialog med
länsplaneupprättarna och andra berörda aktörer. I slutet av maj och i början av juni
genomförde Trafikverket digitala dialoger med berörda parter, dels på nationell nivå, dels på
regional nivå, där syftet var att fånga upp olika perspektiv. Ytterligare ett samråd med
statliga myndigheter genomfördes i oktober. Yttranden och andra inspel har beaktats vid
framtagandet av planförslaget.
Samtidigt som Trafikverket redovisar detta uppdrag remitterar verket redovisningen i
enlighet med den remisslista som Regeringskansliet tillhandahållit. Remissyttrandena ska
ges in till Regeringskansliet senast den 28 februari 2022.
Trafikverket kommer att senast den 31 januari 2022 redovisa en samlad effektbedömning
för förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen och länsplanerna till
Regeringskansliet.
12
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Trafikverket har vid framtagandet av detta förslag till nationell plan även beaktat andra
pågående eller genomförda regeringsuppdrag. Det gäller bland annat det ovan nämnda
uppdraget angående nya stambanor för höghastighetståg som Trafikverket delredovisade i
augusti 2020 och slutredovisade i februari 2021.
Regeringen gav den 1 april 2021 i uppdrag åt Trafikverket att analysera och kvalitetssäkra
införandet av signalsystemet ERTMS i det svenska järnvägssystemet. Uppdraget
delredovisades den 30 september 2021 till Regeringskansliet och slutredovisas samtidigt
som planförslaget den 30 november.
Såsom också framgår av regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan gav
regeringen den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att senast den 30 november 2021
redovisa prioriterade åtgärder för att utveckla krisberedskap och uppgifter vid höjd
beredskap. Förslaget till nationell plan ska enligt direktivet koordineras med och beakta
redovisningen av uppdraget om krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap. Uppdraget
redovisas den 30 november till Regeringskansliet.
Den 29 juli 2021 gav regeringen i uppdrag åt Trafikverket att påbörja planeringsarbetet av
sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra för en byggstart av
sträckan inom ramen för kommande nationella infrastrukturplan.
Den 23 september 2021 gav regeringen i uppdrag åt Trafikverket att analysera vilken
påverkan de stora företagsetableringarna och företagsexpansionerna som nu pågår eller
planeras i Norrbottens och Västerbottens län har för transportinfrastrukturen. Trafikverket
gavs vidare i uppdrag att analysera behov av åtgärder för att förbättra
transportinfrastrukturen, i främst Norrbottens och Västerbottens län, som kan väntas
uppstå med anledning av denna samhällsomställning. Uppdraget redovisas till
Regeringskansliet den 30 november.13
Regeringen har i direktiven för åtgärdsplaneringen angett att Trafikverkets förslag ska
beakta underlag som är framtaget efter samråd med andra länder, där det är relevant. I
planeringen för de gränsöverskridande relationerna pågår kontinuerligt samarbete mellan
myndigheterna på ömse sidor om gränserna. Åtgärdsvalsstudier har genomförts på de flesta
stråk mellan Sverige och grannländerna. Regioner, län och kommuner på båda sidor av
gränserna liksom berörda delar av näringslivet har bjudits in och deltagit i utredningarna.
Resultaten av dessa samarbeten utgör underlag för planer, och föreslagna åtgärder kan
värderas och prioriteras tillsammans. Trafikverket har också initierat ett forum mellan de
nordiska myndigheterna Banedanmark och Vejdirektoratet i Danmark, Traficom och Väylä i
Finland, Jernbanedirektoratet och Statens vegvesen i Norge samt Trafikverket i Sverige.
Samarbetet syftar bland annat till att bidra till samsyn om flaskhalsar och brister i
gränsöverskridande relationer, och till att kunna informera om och diskutera respektive
myndighets underlag och förslag till åtgärder och transportplaner.
Regeringen fattar beslut om planens slutliga utformning. Varje år lämnar regeringen ett
regleringsbrev med ekonomiska ramar för det kommande året. Ramarna utgår från
riksdagens beslutade höstbudget. Utifrån regleringsbrevet tar Trafikverket fram en
verksamhetsplan för de kommande åren. Trafikverkets genomförandeplan ger en översiktlig
bild av planerade åtgärder i transportinfrastrukturen de kommande sex åren. Planen
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Trafikverket (2021), Åtgärder i transportsystemet för de stora industriinvesteringarna i
Norrbotten och Västerbotten. Publikation 2021:229.
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underlättar för kommuner, företag och organisationer att koordinera sin planering med
Trafikverkets.
Trafikverkets planering och genomförande av investeringar i infrastruktur ska, utöver det
som görs inom ramen för den formella planläggningsprocessen enligt väglagen och lagen om
byggande av järnväg, ske i nära dialog med de som berörs, bland annat andra myndigheter,
kommuner, näringslivet och intresseorganisationer. I hela renskötselområdet behöver de
samiska behoven beaktas, inte minst de som gäller rennäringen. De effekter som ny eller
utbyggd infrastruktur ger för rennäringen handlar om att betesmark direkt tas i anspråk för
byggandet, men också att det krävs en buffertzon kring infrastrukturanläggningen för att
hålla renarna borta från anläggningen och undvika påkörning. Ny infrastruktur riskerar
också att skära av flyttleder och betesområden. Stängsling av väg och järnväg minskar risken
för påkörning av ren och förhållandena för renskötarna att arbeta i anslutning till vägen eller
järnvägen förbättras, samtidigt som olycksrisken för trafikanterna minskar. På motsvarande
sätt som vid nya investeringar behöver Trafikverket vid planering och genomförande av drift
och underhåll av infrastruktur beakta de samiska behoven. Befintliga stängsel och passager
för ren behöver underhållas för att deras effekt ska upprätthållas och samerna fortsatt
kunna bedriva renskötsel. Trafikverket eftersträvar därför en nära samverkan i ett så tidigt
skede som möjligt med såväl Sametinget som direkt berörda samebyar, för att identifiera
rennäringens behov. Trafikverket ser det som en förutsättning för att kunna skapa lösningar
som i så stor utsträckning som möjligt tillgodoser behoven både i transportsystemet och i
rennäringen, och i vart fall inte försvårar för samerna att kunna bedriva renskötsel.

1.5.

Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning

Trafikverket har vid framtagandet av förslaget till nationell plan tillämpat 6 kap.
miljöbalken. Trafikverket har genomfört en strategisk miljöbedömning med syfte att
integrera miljöfrågor i planeringen för att främja en hållbar utveckling.14
Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller bland annat en redovisning av planförslagets
förväntade effekter på miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen remitteras tillsammans med
detta planförslag, och den utgör ett underlag för regeringens fortsatta beredning inför
fastställelse av ny nationell plan.
Miljöbedömningen startade samtidigt som Trafikverkets förberedande arbete med att ta
fram underlag för åtgärdsplaneringen. Arbetet har därefter skett i en iterativ process med
åtgärdsplaneringen, där ny information om planförslaget tillförts miljöbedömningen och
resultatet av bedömningarna blivit underlag i framtagandet av planen. Avgränsningssamråd
har genomförts.

1.6.

Trafikverkets övergripande prioriteringar

En central utgångspunkt för Trafikverkets planförslag har varit skrivningen i regeringens
direktiv: att den gällande planen för perioden 2018–2029 ska fullföljas. Trafikverket kan
enligt direktivet anpassa planeringsarbetet utifrån rådande förutsättningar, så att planen
kan fullföljas på ett effektivt sätt. Som redovisats i avsnitt 1.2 är de rådande
förutsättningarna att utvecklingsanslagets ram inte räcker för att under planperioden
genomföra gällande plan enligt befintlig tidsplan, den fortsatta utbyggnaden av ERTMS, de
ökade kostnaderna för etapperna av nya stambanor för höghastighetståg samt
tidigareläggningen av Norrbotniabanans etapp Skellefteå–Luleå. Trafikverket har därför i

14

Trafikverket (2021), Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:227.
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första hand analyserat om kostnadsbesparingar kan genomföras, och i andra hand övervägt
senareläggningar och etappindelningar av vissa objekt i gällande plan.
Det begränsade utrymmet inom utvecklingsanslaget innebär att ett stort antal
kostnadseffektiva åtgärder inte kan inrymmas i planförslaget. Det kan inte uteslutas att mer
samhällsnyttor skulle kunna skapas för den givna budgeten om vissa av dessa kunde
inrymmas i planförslaget. Regeringens direktiv anger dock att gällande plan ska
genomföras, och Trafikverket har därför inte prövat denna fråga vidare.
Trafikverkets bedömning är med anledning av detta att det ekonomiska utrymmet endast
medger ett fåtal nya investeringsobjekt och satsningar. Trafikverkets övergripande
prioritering är att i första hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, och
vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. I planförslaget avspeglas detta genom att
Trafikverket föreslår en prioritering av omfattande moderniseringar av järnvägen, bland
annat genom det nya signalsystemet ERTMS. Med anledning av det begränsade
budgetutrymmet föreslås dock en något långsammare utbyggnadstakt än den tekniskt
optimala. En långsammare utbyggnadstakt än den föreslagna skulle innebära stora problem
för framdriften av många andra investeringar som är beroende av att ERTMS byggts ut.
Planförslaget innebär också en ökning av anslaget för trimnings- och miljöåtgärder,
eftersom sådana åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt kan förbättra funktionen i befintlig
infrastruktur och minska infrastrukturens miljöpåverkan.
Planförslaget innehåller ett mycket begränsat antal nya investeringar som bedöms vara
nödvändiga att inrymma. Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbotten och
Västerbotten föreslås ett åtgärdspaket för höjd järnvägskapacitet som behöver påbörjas i
närtid, samt E4 Förbifart Skellefteå. Vidare föreslås åtgärder för höjd hastighet till
250 km/tim på Västkustbanan och Ostkustbanan, som behövs för att kunna utnyttja
nybeställd rullande materiel. Planförslaget innehåller också medel till fortsatt planering av
stora ombyggnader av Stockholms central och Tomteboda, där Trafikverket behöver delta i
det arbete som bedrivs av Stockholms stad och Jernhusen. Slutligen innehåller planförslaget
medel till mittseparering av sträckan E14 Blåberget–Matfors, ett par smärre
järnvägskapacitetsökningar samt några helt externfinansierade projekt som inte belastar
planutrymmet.
För att planförslaget ska rymmas inom anvisad ram behöver ett antal investeringar i
gällande plan senareläggas så att de delvis genomförs efter 2033. Vissa av dessa senarelagda
investeringar var redan tidigare planerade att färdigställas efter planperioden, men
senareläggs nu ytterligare, medan andra var planerade att färdigställas under planperioden.
I första hand har senareläggningar övervägts av ej påbörjade investeringar vars beräknade
kostnad ökat betydligt sedan fastställelsen av gällande plan. Utöver detta har deras bidrag
till uppfyllelsen av de transportpolitiska målen varit vägledande, och för väginvesteringar i
synnerhet deras bidrag till etappmålet för trafiksäkerhet. Även regionala prioriteringar och
avtalsmässiga bindningar har vägts in.
I direktivet anges att fyrstegsprincipen ska vara en utgångspunkt för planförslaget. Det
innebär att åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt ska
prövas i första hand när åtgärder övervägs för att lösa brister i transportsystemet. Principen
är inbyggd i den metodik för åtgärdsvalsstudier som Trafikverket tillämpar, och den innebär
att åtgärder enligt steg 1–3 prövas innan nyinvestering föreslås. De investeringar som redan
finns med i den gällande planen har tidigare analyserats enligt fyrstegsprincipen innan de
lagts in i planen. De har inte analyserats igen under framtagandet av planförslaget, eftersom
direktivet anger att den gällande planen ska genomföras. Trafikverket arbetar aktivt med så
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kallade steg 1- och steg 2-åtgärder (åtgärder som påverkar transportefterfrågan och
transportsätt), men eftersom huvuddelen av dessa åtgärder handlar om annat än fysisk
infrastruktur ligger huvuddelen av detta arbete utanför förslaget till nationell
infrastrukturplan. Fyrstegsprincipen är ändå grunden för arbetet med investeringarna,
eftersom andra åtgärder än infrastrukturinvesteringar prövas först, innan en investering
föreslås. Dessa överväganden redovisas i de åtgärdsvalsstudier som i regel föregår
investeringsförslaget.
Trafikverkets övergripande prioritering är att i första hand vårda och utveckla den
infrastruktur som redan finns, och vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. De
omfattande satsningar på att modernisera järnvägen med bland annat ERTMS som
Trafikverket föreslår, innebär en prioritering framför satsningar på ny järnväg och är ett
konkret uttryck för fyrstegsprincipen.
Under framtagandet av planförslaget har miljöbedömningar varit en integrerad del, vilket
innebär att miljöaspekter i möjligaste mån har identifierats och bedömts fortlöpande. Det
innebär exempelvis att Trafikverket föreslår underhållsåtgärder som tar hänsyn inte bara till
anläggningstillgångarnas funktion och status, utan även till miljötillgångarna. Det kan
exempelvis handla om områden med biologisk mångfald eller strukturer med höga
kulturvärden. Här finns många synergier, exempelvis att väl underhållna ren- och
viltstängsel förbättrar både trafiksäkerheten och minskar antalet trafikdödade djur
samtidigt som samhällskostnaderna för ren- och viltolyckor kan minska. Med en bättre
trafiksäkerhet minskar även risken för utsläpp som kan förorena mark och vatten.
Integrering av miljöbedömningen ligger också till grund för en ökning av medlen till
trimnings- och miljöåtgärder, i synnerhet riktade miljöåtgärder, då effektbedömningar
fortlöpande använts som underlag.
En aspekt som behöver beaktas, även om det inte varit en avgörande grund för prioritering
av åtgärder, är att Trafikverket har behov av en marknad som har kapacitet och förmåga att
genomföra alla planerade åtgärder och som svarar mot framtida behov. Det finns dessutom
behov av marknadsutveckling för ökad produktivitet, innovation, effektivitet och
kostnadskontroll. Resurs- och kompetensbrist inom anläggningsmarknaden riskerar att leda
till ökade kostnader, till att planerade åtgärder inte kan genomföras samt till att
transportsystemet inte kan ställas om i den snabba takt som krävs för att nå klimatmål och
andra mål som är viktiga för ett mer hållbart samhälle. Genom ökat fokus på
marknadsutveckling kan nya marknadsaktörer och kompetenser tillföras och utvecklas inom
transportområdet.
Tabell 2 sammanfattar Trafikverkets planförslag, vilket kan jämföras med utgångspunkter
och förutsättningar i avsnitt 1.2 (tabell 1). Tabell 2 anger också vilka avsnitt i rapporten som
redovisar motiv till och konsekvenser av planförslaget. Planförslagets samlade effekter
beskrivs i kapitel 9.
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Tabell 2 Sammanfattning av planförslagets delar samt i vilket avsnitt de beskrivs. Miljarder kronor, avrundat15.

Post

Utgångspunkt

Trafikverkets
planförslag

Föreslagen
förändring

Avsnitt i
rapporten

Vidmakthållande väg

197

197

6.1

Vidmakthållande järnväg

165

165

6.2

153

7.3

Namngivna investeringar

165

-3 (besparingar)
-11 (senareläggningar)
+3 (nya objekt)

Etapper av nya stambanor
för höghastighetståg

107

-3 (senareläggning
Göteborg-Borås)

104

7.6

ERTMS

40

-9 (långsammare
utrullning)

31

7.9

Trimnings- och miljöåtgärder

37

+5

42

7.1

Stadsmiljöavtal

13

-4

9

7.2

5

5

5

Planering och
myndighetsutövning

17

17

Räntor, bidrag m.m.

33

33

7.11

Länsplaner

42

42

7.10

820

799

Forskning och innovation16

Totalt

15

7.11

Summeringarna i samtliga tabeller är beräknade på ej avrundade siffror. Ibland stämmer därför
inte summan exakt med vad man får om man summerar de avrundade siffror som visas i
tabellraderna.
16
Beloppet avser endast den del som är hänförlig till utvecklingsramen. Den del av forskning och
innovation som är hänförlig till ramen för vidmakthållande ingår i tabellens översta rader med
belopp som framgår av kapitel 6.
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2 Transporter i Sverige: nuläge och förväntad
utveckling
Detta kapitel ger en sammanfattande bild över transporterna i Sverige. Kapitlet beskriver i
tur och ordning historisk utveckling, nuläge och prognoser för personresandet,
godstransporterna, transportsektorns utsläpp av växthusgaser och trafiksäkerheten.
Syftet med kapitlet är att ge sammanhang och bakgrund till de åtgärdsförslag som
presenteras i resten av rapporten, genom att ge en överblick över transporternas
sammansättning och fördelning, och över trender och storleksordningar. Kapitlet om
personresor beskriver också kortfattat hur resandet skiljer sig mellan olika
befolkningsgrupper för att därigenom ge ett underlag för översiktliga bedömningar av olika
åtgärders fördelningseffekter med avseende på bland annat kön, ålder och inkomst.
Trafikverket tar regelbundet fram prognoser för den framtida trafikutvecklingen baserat på
antaganden om bland annat framtida befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling,
bränslepriser och ett stort antal andra påverkande omvärldsfaktorer. Vissa faktorer
påverkas starkt av politiska beslut, till exempel bränslepriser och regionalt
kollektivtrafikutbud, medan andra är relativt svårpåverkade, som oljepris,
befolkningsutveckling och ekonomisk utveckling. Eftersom dessa faktorer är osäkra är även
prognoserna för trafikutvecklingen behäftade med osäkerheter av olika slag. Genom
systematiska känslighetsanalyser kan man undersöka hur stor osäkerheten blir. Ett urval
sådana känslighetsanalyser redovisades i en underlagsrapport till inriktningsunderlaget.
Där jämförs också tidigare prognoser med vad utfallet blivit.
Syftet med prognoser är varken att beskriva en önskvärd framtid eller en ideal transportoch klimatpolitik, utan att beskriva en trolig utveckling givet de förutsättningar och beslut
som vi kan se idag. I den mån som en prognos inte når de mål man vill nå, tjänar den därför
som utgångspunkt för att identifiera åtgärder som ger bättre måluppfyllelse. Prognoserna
utgör därmed en referensutveckling för bland annat infrastrukturplaneringen, som gör att
olika åtgärder kan utvärderas.

2.1.

Persontransporter

2.1.1.

Nuläge och historisk utveckling

I genomsnitt reser svenskarna omkring 40 kilometer per dag inrikes, alla färdmedel och
ärenden sammantaget.17 Reslängden per person har ökat stadigt sedan mycket lång tid
tillbaka, men de senaste två decennierna har inrikesresandet ökat långsammare än förut – i
stället har utrikesresandet med flyg ökat snabbt. Detta avsnitt fokuserar dock huvudsakligen
på inrikesresandet18.

17

Samtliga data i detta kapitel bygger på egna bearbetningar av transportarbetsdata från
Trafikanalys och Swedavia samt genomsnitt av de nationella resvaneundersökningarna 2005, 2011,
2012, 2014, 2019. Nedbrytningar på ärenden eller socioekonomiska kategorier bygger på
resvaneundersökningar. Inrikes transportarbete (totalt och per färdmedel) bygger på Trafikanalys
trafikarbetsdata. Data om utrikes flyg bygger på egen bearbetning av Swedavias data.
18
Med resande avses här persontransportarbete, det vill säga personkilometer. För frågeställningar
som handlar om transporternas sammansättning (till exempel av olika ärenden, socioekonomiska
grupper eller färdmedel) så är det dessa andelar av transportarbetet som är relevant, inte andelarna
av antalet resor. Skillnaden spelar främst roll för andelen gångresor, eftersom de är många men
korta.
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Figur 6 Reslängd (km) per person och år med olika färdmedel.

Huvuddelen av inrikesresandet är olika typer av fritidsresor, till exempel inköp, service,
besök och fritidsaktiviteter. Resor till och från arbetet utgör en knapp fjärdedel av det totala
resandet – något lägre för bilresandet, något högre för det regionala kollektivresandet.
Drygt tre fjärdedelar av personresandet sker med bil och drygt en tiondel med regional
kollektivtrafik, varav drygt hälften med buss. Ungefär fyra procent sker med fjärrtåg,
omkring tre procent med flyg, två procent till fots och en procent med cykel.
Färdmedelsfördelningen har varit likartad sedan 1970-talet.

Figur 7 Personresandet fördelat per färdmedel. Andel av inrikes personkilometer.
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Figur 8 Personresandet fördelat per ärende. Andel av inrikes personkilometer.

Medan den sammanlagda reslängden per person stadigt ökat så har den sammanlagda
restiden faktiskt varit oförändrad sedan lång tid tillbaka. I genomsnitt reser man omkring en
timme per dag överallt i landet, och detta verkar inte ha ändrats särskilt mycket åtminstone
sedan 1970-talet när den första nationella resvaneundersökningen gjordes. Flera
internationella studier har visat att detsamma gäller i de flesta länder och sedan lång tid
tillbaka. Däremot är variationen stor mellan individer och mellan olika grupper. Att den
genomsnittliga reslängden ökat samtidigt som den genomsnittliga restiden inte ändrats
betyder att den genomsnittliga reshastigheten har blivit allt högre.

Figur 9 Genomsnittlig total restid (minuter) per person och dag, per regiontyp (SCB:s H-regioner (treårsmedelvärden).
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Variationen i resmönster är visserligen stor mellan individer, men variationen mellan
grupper och landsdelar är mindre än vad man kanske kan tro. Färdmedelsfördelning,
sammanlagd reslängd och sammanlagd restid är ganska lika i olika typer av kommuner,
med undantag av storstäderna där den sammanlagda reslängden är något kortare och
andelen med kollektivtrafik betydligt högre. Däremot finns tydliga skillnader mellan boende
i tätort och på landsbygd: boende på landsbygd reser i genomsnitt nästan dubbelt så långt
med bil per person som boende i tätort.19

Figur 10 Genomsnittlig reslängd (km) per person och dag, per typ av bostadskommun (SKR-indelning) och färdmedel.

Det finns ett tydligt samband mellan inkomst och resande: ju högre inkomst desto fler och
längre resor. En del av detta samband beror dock inte på inkomsten i sig utan på ålder,
förvärvsgrad, hushållstyp och bostadsområde, som alla samvarierar med inkomsten i viss
mån. Färdmedelsfördelningen är ganska lika i alla inkomstgrupper, men fjärdedelen med
högst inkomst gör en något större andel av sina resor med tåg och flyg.

19

Se Eliasson, J., Pyddoke, R., Swärdh, J-E. (2018) Distributional effects of taxes on car use, fuel,
ownership and purchases. Economics of Transportation 15, 1–15.

42 (224)

Figur 11 Resande per inkomstkvartil, genomsnittlig reslängd, antal resor och restid.

Figur 12 Resande per inkomstkvartil. Antal resor per ärende.
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Figur 13 Reslängd per inkomstkvartil. Total reslängd per färdmedel.

Män och kvinnor gör lika många resor per person, och lägger lika mycket tid på resande,
men männen reser något längre: de står för 56 procent av det totala persontransportarbetet
(antalet personkilometer). Män gör något fler bilresor (53 procent av alla bilresor), och
dessutom något längre bilresor (58 procent av persontransportarbetet med bil). En del av
skillnaden beror på att män gör fler tjänsteresor. Kvinnor gör något fler resor med
kollektivtrafik (56 procent av antalet kollektivtrafikresor), men eftersom männen gör något
längre kollektivtrafikresor är kvinnornas andel av persontransportarbetet med
kollektivtrafik något mindre än så. Män och kvinnor gör lika många cykelresor, men
eftersom männen i genomsnitt cyklar längre står de för en större del av det totala
cykelresandet (58 procent). Skillnaderna mellan män och kvinnor är minst för
sammanboende med barn, något större för sammanboende utan barn, och störst för
ensamstående. Ser man specifikt på skillnaden mellan mäns och kvinnors bilresande så är
skillnaden störst för ensamstående utan barn, både i antalet resor och i reslängd. För
sammanboende utan barn så gör männen fler bilresor, men skillnaderna mellan könen är
mindre. I hushåll med barn syns inga skillnader mellan könen vad gäller antalet bilresor,
men männen gör något längre bilresor i genomsnitt.
De som tillhör ett hushåll med barn gör något fler resor per dag (2,5 resor per person och
dag, jämfört med 2,2 resor per person och dag i hushåll utan barn). Å andra sidan är deras
resor lite kortare, så skillnaden i sammanlagd reslängd och restid är ganska liten.
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Figur 14 Reslängd (km) per ålder, uppdelat på ärende.

Figur 15 Reslängd (km) per ålder, uppdelat på färdmedel.

Resandet varierar också med åldern. Som mest, räknat i kilometer, reser man i 30–60årsåldern, och som allra mest runt 50. I alla åldrar utgör fritids- och besöksresor den största
delen av resandet, men i yrkesverksam ålder är arbets- och tjänsteresor sammanlagt uppåt
hälften av den totala reslängden. Runt pensionsåldern faller av naturliga skäl arbets- och
tjänsteresandet brant, men fritids-, besöks- och inköpsresandet fortsätter på ungefär samma
nivå en bit över 70-årsåldern. I alla åldersgrupper görs majoriteten av resandet med bil.
Andelen med kollektiva färdmedel (buss, tåg, flyg) är som störst före 30-årsåldern, och
minskar markant efter 60-årsåldern. De yngsta barnen gör en stor del av sitt resande som
bilpassagerare, men under tonåren är andelen bussresor markant större. Under 20–30årsåldern ökar andelen bilresor snabbt.
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2.1.2.

Prognoser för personresandet

Från 2017 till 2040 förväntas befolkningen öka med 16 procent och den reala inkomsten per
capita med 41 procent. Det beräknas i Trafikverkets basprognos leda till att resandet per
person ökar med cirka 10 procent, vilket tillsammans med befolkningsökningen ger en total
ökning av persontransportarbetet med 25–30 procent.
I prognosen antas vidare att vägtrafiken dämpas genom olika politiska beslut. De
antaganden som ger störst dämpande effekt är att bränslepriset antas öka till nästan det
dubbla (realt) jämfört med idag, att elpriset antas öka med två tredjedelar (realt) vilket ökar
körkostnaden för eldrivna fordon, samt att bilinnehavet per person antas sluta öka och i
stället minska något, vilket är ett trendbrott jämfört med historisk utveckling. Dessutom
antas den gällande infrastrukturplanen genomföras, där de nya infrastrukturinvesteringarna
till omkring fyra femtedelar utgörs av järnvägsinvesteringar, vilket också i någon mån
dämpar biltrafiken. Vidare antas befolkningen koncentreras ytterligare till de större
tätorterna, vilket också minskar bilresandet. Trots dessa antaganden beräknas biltrafiken
öka med omkring 30 procent jämfört med idag fram till 2040, med ett osäkerhetsintervall
på 20–40 procent beroende på osäkerheterna i de ingående variablerna. De faktorer som
påverkar utvecklingen mest är ökad befolkning och ekonomisk utveckling. Trafikökningen
beräknas bli störst i landets befolkningstätaste regioner, men klart större utanför själva
tätorterna än inom dem.
Relativt sett beräknas järnvägsresandet öka ännu mer, med drygt 50 procent till 2040
jämfört med idag. En orsak är att trafikutbudet i prognosen antas öka med omkring
40 procent jämfört med idag, och att biljettpriset antas vara oförändrat.
Transportarbetet med regional och lokal kollektivtrafik beräknas öka med mer än
30 procent. Störst ökning i absoluta tal beräknas för Stockholm-Mälardalen, men i relativa
tal är ökningen för hela södra Sverige ungefär lika stor på runt 50 procent. För samtliga
regioner beräknas ökningstakten för transportarbetet med kollektivtrafik vara klart större
än befolkningsökningen.

Figur 16 Persontransportarbete: historisk utveckling och Trafikverkets prognoser till 2040.
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Pandemin har både skapat nya vanor och tvingat fram en ökad ”digital mognad” i form av
utvecklade digitala tjänster och fler individer och organisationer har lärt sig använda dem.
Effekterna av den ökade digitala mognaden kommer säkert kvarstå, och leda till att vi
använder internet allt mer för arbete, möten, handel, kultur och fritidsaktiviteter.
Förhoppningar om att bättre kontaktmöjligheter, snabbare transporter och ökad
urbanisering ska leda till att vi lägger mindre tid på resande har varit återkommande i
historien. Men det har inte hänt i någon märkbar utsträckning. Redan när telegrafen
byggdes ut i USA i början av 1800-talet förutspåddes att detta skulle göra slut på behovet av
att resa – man kunde ju telegrafera i stället. ”Avståndets död” har sedan förutspåtts med i
stort sett varje nytt kontaktmedel: telefon, radio, tv, och nu senast internet. Men vad som
hänt är snarast det omvända; möjligheten att ha goda kontakter över långa avstånd verkar
snarast ha ökat efterfrågan på resor och transporter. Den tid som ”sparas” genom bättre
kontaktmöjligheter, snabbare transporter och tätare lokalisering växlas in i ökad
tillgänglighet genom mer kontakter, mer resande och mer transporter. Detta har både
drivits av och möjliggjort den ökande specialisering av arbetsmarknad och livsstilar som är
karakteristisk för det moderna samhället. Samma fenomen syns när man jämför resande i
olika geografiska områden: den högre tillgängligheten i de tätaste områdena växlas
huvudsakligen in i mer resande, så att de sammanlagda reslängderna och restiderna i
genomsnitt blir förvånansvärt lika i olika områden.
Att de nya vanor och den ökade digitala mognad som pandemin skapat skulle ändra dessa
mycket långsiktiga utvecklingar framstår med tanke på detta inte som sannolikt. Det är
betydligt mer troligt att vi kommer att arbeta, handla och roa oss allt mera över nätet, men
samtidigt resa minst lika mycket som förut. Det betyder att vi dessvärre knappast kan
hoppas på att de nya erfarenheterna och livsstilarna under pandemin i sig ska ge något
större bidrag till att minska transporternas negativa påverkan på klimat och miljö.
Biltrafiken, som står för den helt dominerande delen av inrikestransporternas negativa
miljöpåverkan, har dessutom minskat relativt måttligt under pandemin. Det vore förstås
gynnsamt för klimat- och miljöarbetet om pandemin skulle få till följd att transporterna
spontant började minska. Men de klimat-, miljö- och transportpolitiska åtgärderna bör inte
bygga på att denna förhoppning infrias. Däremot är det viktigt att följa den fortsatta
utvecklingen av transporter och resande.

2.2.

Godstransporter

2.2.1.

Nuläge20 och historisk utveckling

Majoriteten av de inrikes godstransporterna sker med tunga lastbilar, medan utrikes
godstransporter huvudsakligen sker med sjöfart. Eftersom godstransporterna är så
heterogena blir trafikslagsandelarna mycket olika beroende på om man uttrycker dem i till
exempel andelar av antal transporter, transporterad volym eller transporterad vikt.
Beroende på vilken frågeställning man vill analysera är olika uppdelningar relevanta. I
transportsektorn är det vanligast att redovisa tonkilometer, men det är värt att notera att
detta skiljer sig mycket från till exempel antal transporter, tonkilometer eller
volymkilometer.
Nästan hälften av godstransporterna på järnväg utgörs av malm och andra
utvinningsprodukter. Det är även den största varugruppen för inrikes lastbilstransporter,
där den utgör en tredjedel av transporterna.
20

Uppgifterna om nuläget är hämtade ur Trafikanalys (2016), Godstransporter i Sverige – en
nulägesanalys. Rapport 2016:7.
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Det mesta av godset som transporteras inrikes med lastbil transporteras inom samma
kommun (43 procent av godsmängden) eller inom samma län (28 procent).
Järnvägstransporterna är till stor del interregionala eller internationella och få sker inom
samma län. Utrikes sjötransporter innanför territorialgränsen räknas också in i inrikes
transportarbete, och utgör huvuddelen av det som räknas som inrikes sjötransporter. De
egentliga inrikes sjötransporterna sker mellan ett fåtal geografiska områden. Störst andel
sker mellan de två områdena Haparanda–Skellefteå och Södra ostkusten (12 procent).
Trafiken på inre vattenvägar (inom Vänern respektive Mälaren) har mycket liten
omfattning.
Endast 8 procent (eller 28 miljoner ton) av det gods som transporteras inrikes med lastbil
transporteras längre än 300 kilometer. Det är vid avstånd över 300 kilometer som
transporter på järnväg eller med inrikes sjöfart anses vara konkurrenskraftiga med
lastbilstransporter.
Om förutsättningarna är rätt kan det i vissa fall finnas en potential för överflyttning även av
kortare transporter med pråmar och dylikt, till exempel för transport av sten och grus och
annat byggmaterial. Urbana transporter kan troligtvis också organiseras annorlunda med
till exempel ökade cykeltransporter. Men det är ändå mindre än 10 procent av godsmängden
som kan komma ifråga att flyttas över från tunga lastbilar.
Sveriges befolkning växer och tillväxten väntas bli störst i redan befolkningstäta regioner.
Konsumtion driver på transporter av varor, vilka därför väntas öka till just dessa områden,
områden som redan idag brottas med negativa konsekvenser av transporter såsom buller,
trängsel och utsläpp. Det finns inte mycket statistik om godsflöden i städer, men skattningar
tyder på att urbana godstransporter svarar för 10–15 procent av fordonsrörelserna i
städerna. I urbana transporter är lastbilen helt dominerande med de för- och nackdelar som
det innebär.
Mellan 1962 och 2017 ökade transportarbetet med totalt 142 procent, från 44 miljarder
tonkilometer till cirka 106 miljarder tonkilometer. Transportarbetet på väg har flerdubblats
under denna period (423 procent). Det innebär att andelen vägtransporter av det totala
transportarbetet har mer än fördubblats, från 19 till 41 procent.
Järnvägen har haft en lägre, men mer stabil ökningstakt. Summerat över perioden har
transportarbetet på järnväg ökat med 108 procent. Järnvägens andel av transportarbetet har
minskat något, från 25 till 22 procent år 2017.
Sjöfart är det trafikslag som haft den mest varierande utvecklingen, med en kraftig uppgång
under 60-talet följt av en nästan lika stor nedgång under 70-talet. Därefter en återhämtning
under 80- och 90-talen och en expansion under 2000-talet. Totalt sett har sjöfartens andel
av det inrikes transportarbetet minskat från 56 till 37 procent mellan 1962 och 2017.
Observera dock att även utrikes sjötransporter innanför territorialgränsen räknas in.
Flygets roll för godstransporter är viktig, särskilt för behovet av snabba, långväga
transporter av högvärdigt gods. Flygfrakten är volymmässigt liten, men omfattar höga
varuvärden.
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2.2.2.

Prognoser för godstransporter

Enligt Trafikverkets prognos beräknas godstransporterna öka med omkring 50 procent till
2040. Transporterna beräknas öka i ungefär samma takt med alla trafikslag.

Figur 17 Godstransporter. Tonkilometer per trafikslag. Historisk utveckling och prognos.

Det prognosticerade godstransportarbetet ökar betydligt snabbare än den historiska
trenden. Trafikverket har därför analyserat vad prognosutfallet beror på. Prognosen bygger
på den förväntade ekonomiska utvecklingen enligt Konjunkturinstitutets referensscenario, i
kombination med beräkningar av varuvärdenas utveckling (kronor per ton). Redan den
ekonomiska utvecklingen i Konjunkturinstitutets referensscenario är snabbare än den
historiska trenden, cirka 3 procent årlig tillväxttakt fram till 2040 för import och export
jämfört med 2 procent historiskt. Trafikverkets analyser visar också att omvandlingen från
det ekonomiska scenariot till prognosticerade volymer (mätt i ton) sannolikt överskattar
ökningen av det totala godstransportarbetet. Omvandlingen från kronor till ton beror bland
annat på andelen av produktionen som avser varor (och inte tjänster) och på varornas värde
per ton.
Underlaget som godstransportprognosen bygger på är delvis förknippat med stora
osäkerheter. Exempelvis har trender i varuvärdenas utveckling varit svåra att estimera
eftersom de byggt på relativt korta tidsserier, vilket har gjort att många av dem antagits
oförändrade. Detta tillsammans med den historiskt sett starka tillväxten i det ekonomiska
scenariot har varit drivande i resultaten vi ser, med en starkare prognostiserad tillväxt av
transportarbetet än historiskt.
Givet osäkerheten i prognosen har en känslighetsanalys genomförts för att se vilket
genomslag en alternativ prognos skulle få på urvalet av investeringar. Hade
godstransportprognosen följt den utveckling som gällt historiskt, så hade
godstransportnyttorna legat på en något lägre nivå i de samhällsekonomiska kalkylerna. I
avsnitt 9.6 redovisas känslighetsanalyser för hur detta påverkar urvalet av investeringar och
de beräknade nyttorna. Sammantaget är effekten relativt liten. Även betydelsen för behovet
av medel till vidmakthållande bedöms vara liten. Trafikverket avser att vidareutveckla
metoderna för godstransportprognoser.
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2.3.

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser

De klimatpåverkande utsläppen från svenska inrikestransporter kommer nästan helt och
hållet från vägtrafiken. Utsläppens storlek påverkas av tre faktorer: fordonens
genomsnittliga utsläpp per kilometer, trafikarbetet (antalet fordonskilometer) samt hur stor
andel av fossila bränslen som ersätts med biodrivmedel. Klimatmålen för transportsektorn
anger att utsläppen från inrikes transporter exklusive flyg21 ska minska med 70 procent till
2030 jämfört med 2010, och att transportsektorn ska vara fossilfri 2045. Utsläppen från
produktion av biodrivmedel räknas inte in i transportsektorn; de redovisas huvudsakligen i
den så kallade LULUCF-sektorn (land use, land use change and forestry) som bland annat
inkluderar skogsbruk och förändrad markanvändning.
Fordonens genomsnittliga utsläpp har minskat relativt snabbt det senaste decenniet. EU har
nyligen infört hårda krav på lägre koldioxidutsläpp från nyregistrerade fordon som skärps
med tiden, vilket kommer att driva på en ännu snabbare minskning av snittutsläppen.
Kraven är knappast möjliga att uppfylla utan en omfattande elektrifiering. Figur 18 visar
historisk utveckling av fordonens koldioxidutsläpp och de framtida scenarier som
Trafikverket anser vara realistiska att nå. Observera att åtminstone fram till 2030 är
bedömningarna relativt säkra, eftersom fordonstillverkarna är tvingade av EU-regleringen
att nå dessa nivåer. Givet utvecklingen av nya fordon, som visas i den vänstra bilden, kan
man beräkna utvecklingen i hela fordonsflottan, vilket visas i den högra bilden.

Figur 18 Utsläpp (g CO2/km) för nya fordon (vänster) och i genomsnitt för hela flottan (höger).

Fordonsflottan tar dock lång tid att omvandla, eftersom fordonen är i bruk i uppåt två
decennier i genomsnitt. Även om utsläppen från nya fordon minskar snabbt, i synnerhet
eftersom elektrifieringen nu tagit fart, så räcker därför inte detta ensamt för att uppnå 2030
års klimatmål enligt beräkningar i Trafikverkets inriktningsunderlag från hösten 2020. Med
den förväntade trafikutvecklingen och samma volym biodrivmedel som idag beräknas inte
2030-målet nås förrän 2035. För att nå målet år 2030 krävs en väsentligt ökad mängd
biodrivmedel, enligt Trafikverkets beräkningar omkring 70 procent mer än idag. Det
motsvarar att omkring 55 procent av de fossila drivmedlen ersätts med biodrivmedel, vilket
ligger nära den skärpning av reduktionsplikten som regeringen aviserat.
Beräkningarna i Trafikverkets inriktningsunderlag visar dock också att målet om fossilfrihet
2045 i stort sett kan nås med samma totala mängd biodrivmedel i transportsektorn som

21

Flygets utsläpp regleras i stället genom den europeiska utsläppshandeln EU-ETS.
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idag, eftersom elektrifieringen och omvandlingen av fordonsflottan då har hunnit nå
betydligt längre.
Bilden nedan sammanfattar hur klimatmålen nås i Trafikverkets basprognos, uppdelat i
bidrag från effektivare bränslefordon, elektrifiering och biodrivmedel. Summan av ytorna
motsvarar trafikökningen, alltså hur utsläppen skulle ha ökat om fordon och drivmedel varit
desamma som 2010. Bilden visar dock inte hur trafikökningen dämpas genom antagandena
om högre bränslepriser, högre elpris, minskande bilinnehav med mera.

Figur 19 Bidrag till transportsektorns klimatmål från effektivare och elektrifierade fordon samt biodrivmedel.

2.4.

Trafiksäkerhet

I kapitlet redovisas nuläget och utvecklingen historiskt av trafiksäkerheten på väg och
järnväg, följt av en prognos för trafiksäkerheten.
2.4.1.

Nuläge och historisk utveckling

Nollvisionen antogs av Sveriges riksdag 1997 och innebär att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt i trafiken. År 2009 beslutade riksdagen ett etappmål för 2020 som innebar en
halvering av antalet dödade och minskning med minst 25 procent av allvarligt skadade i
vägtrafiken mellan 2007 och 2020.22 Figur 20 visar antalet omkomna i vägtrafiken per år.
Målet nåddes även om utvecklingen inte var linjär utan det fanns en tidsperiod under flera
år då ingen förbättring skedde. År 2016 beslutade regeringen om Nystart för Nollvisionen23
som bland annat innebar att Trafikverket fick en uttalad roll att leda övergripande
samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik. Regeringen har antagit ett nytt
halveringsmål av antalet dödade till 2030 och en minskning med minst 25 procent av
allvarligt skadade. Dessutom har ett aktörsgemensamt mål antagits som innebär att antalet

22
23

Proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter.
Regeringen-se/pressmeddelanden/2016/09/regeringen-satsar-på-nystart-for-nollvisionen/
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suicid inom vägsystemet ska minska liksom allvarligt skadade till följd av fallolyckor i
gatumiljö ska minska med minst 25 procent.24

Figur 20 Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006–2020, samt utveckling för att nå etappmålet 2020.

Den positiva utvecklingen med färre omkomna i trafiken beror främst på att vägarna har
blivit säkrare, tack vare en ökad andel mittseparerad väg och fler trafiksäkerhetskameror,
fortsatt utveckling av säkra fordon och anpassningar av hastigheten till vägens
förutsättningar, både på statliga och kommunala vägar.
Figur 21 visar utvecklingen av antalet döda i vägtrafiken för olika trafikantkategorier åren
2006–2020. Det finns en positiv minskning för alla kategorier, även om den är störst för
åkande i personbil och fotgängare. Av olyckor som leder till allvarliga personskador sticker
cyklister ut, där ingen större förbättring skett det senaste decenniet. Det beror bland annat
på att antalet cyklister har ökat under perioden.

24

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/Samarbeten-fortrafiksakerhet/gruppen-for-nollvisionen-i-samverkan-gns
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Figur 21 Antal omkomna i vägtrafiken efter trafikantkategori 2006–2020.

Notering: Från och med 2010 räknas inte självmord med i statistiken för omkomna i vägtrafikolyckor.

Figur 22 visar utvecklingen av antalet döda på de statliga järnvägarna mellan åren 2010–
2020. I järnvägstrafiken svarar personpåkörningar för mer än 90 procent av de dödade och
allvarligt skadade, och de flesta dödsfall är självmord. Det är därmed denna typ av olyckor
som har den största potentialen för minskning av antalet dödade och allvarligt skadade i
järnvägssystemet.
De flesta dödsfall sker ute i spåret medan cirka 15–30 procent sker i plankorsningar, varav
flertalet sker i bomförsedda plankorsningar. Det förebyggande arbetet för järnväg omfattar
främst åtgärder i plankorsningar, obehörigt spårbeträdande och säkerhet vid arbete i
spårområdet. Trafikverket antog ett mål om att antalet omkomna inom järnvägssystemet
skulle minska med hälften till och med 2020 jämfört med 2010. Det målet nåddes inte även
om det skedde en minskning med en tredjedel. Därefter har regeringen antagit ett
halveringsmål för antalet omkomna i bantrafiken fram till år 2030. Järnvägssystemet står
för 98 procent av antalet omkomna inom bantrafiken.
För att minska personpåkörningar arbetar Trafikverket enligt en åtgärdsstrategi som
uppdateras årligen. Den innebär att man identifierar de mest suicidtäta och olycksdrabbade
platserna på järnvägsnätet och utifrån detta vidtas erforderliga åtgärder successivt. Med
anledning av flera dödsfall i plankorsningar fick Trafikverket 2019 i uppdrag av regeringen
att vidta åtgärder för att förbättra säkerheten i plankorsningar. Trafikverket pekade ut 180
plankorsningar med förhöjd olycksrisk. Målet är att åtgärda så många av dem som möjligt
fram till och med år 2025. Utöver regeringsuppdraget vidtar Trafikverket även ytterligare
åtgärder för att reducera risker vid plankorsningar. Trafikverket har de senaste åren totalt
åtgärdat cirka hundra plankorsningar per år.
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Figur 22 Antal omkomna statlig järnväg 2010–2020.

2.4.2.

Prognoser för trafiksäkerheten

En stor utmaning för vägtransportsystemet är att höja säkerhetsstandarden på det regionala
vägnätet, där flest dödsolyckor sker. Det regionala vägnätet är betydligt större än det
nationella vägnätet, och det har inte uppgraderats i samma utsträckning som det nationella.
En annan stor utmaning är att hastighetsefterlevnaden är låg. En tredje utmaning är antalet
allvarligt skadade cyklister. Över hälften av alla personskador som leder till allvarliga skador
i vägtrafiken drabbar cyklister och flertalet av personskadorna som drabbar cyklister
uppstår i singelolyckor. För att nå etappmålet är det helt avgörande att åtgärder vidtas för
att minska både singelolyckor och kollisioner med cyklister.
Planerade vägåtgärder och kommande fordonsutveckling fram till 2030 kommer inte räcka
för att nå etappmålet för antalet omkomna och allvarligt skadade 2030. Figur 23 visar
etappmålet för 2030 samt mål för 2040 och 2050 som representerar ambitionen att halvera
antalet omkomna vart tionde år. Figuren visar också prognosticerat25 antal omkomna. Som
framgår av figuren behöver ytterligare åtgärder vidtas för att målen ska kunna nås. Även vid
ambitiösa planer kring vägåtgärder så är hastighetsefterlevnad avgörande för att kunna nå
målen.

25

Prognoserna bygger på följande antaganden: lagkrav och frivillig utveckling enligt Euro NCAP:s
färdplan; omkring 10 mil mitträcke byggs per år fram till 2029; krocksäkerheten förbättras 3 procent
per årsmodell 2020 och 1 procent per årsmodell 2021.
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Figur 23 Etappmål samt prognoser antal dödade i vägtrafiken år 2030, 2040, 2050.
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I järnvägssystemet är den främsta utmaningen att förhindra att personer tar sitt liv i
spårmiljön. Det kräver ökat samarbete med andra myndigheter som kan påverka personer
med psykisk ohälsa. Åtgärder behöver också vidtas för att intrångssäkra anläggningen och
stoppa obehöriga i spårmiljön, i första hand utmed linjen inom tätort, åtgärder på stationer
samt rätt säkerhetsstandard i plankorsningar.
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3 Behov i det nationella och internationella
perspektivet
I detta kapitel beskrivs översiktligt26 långväga godstransporter och personresor på en
nationell och internationell systemnivå. Inledningsvis beskrivs det övergripande systemet
för godstransporter respektive personresor, därefter de viktigaste stråken med störst flöden
och deras funktion och brister.
Med undantag för basnäringarnas transporter så trafikerar person- och godstrafiken ofta
samma banor. Detta blir särskilt tydligt när man närmar sig landets gränser, exempelvis vid
anslutningar till större hamnar och flygplatser, vid Öresundsförbindelsen, i större städer, i
norra Sverige (där exempelvis europavägarna är dominerande), men också i
järnvägssystemet där tunga godståg och persontåg konkurrerar om kapacitet i spåren.

3.1.
Godstransporter – viktiga internationella och nationella
flöden och stråk
I ett internationellt och nationellt perspektiv är de stora trafikslagsövergripande godsstråken
och noderna tämligen stabila över tid. Stråken överensstämmer i stora delar med det
transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T). Liksom Sverige har Norge och Finland
råvaruproduktion i norr och exportmarknader på kontinenten och i övriga världen.
Godstransporterna kan sägas vara koncentrerade till fem större funktionella stråk, vilka
framgår av kartan nedan i figur 24. Till dessa fem kommer de godstransporter som sker med
flyg.

26

En mer ingående beskrivning av brister i transportsystemets funktion finns i underlagsrapport
Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av nationell
plan 2018-2029. Publikation 2020:271.
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Figur 24 Trafikslagsövergripande stråk med stor relevans för nationella och internationella godstransporter.

3.1.1.
Stråk 1: Nordkalotten–Norrlandskusten–Bergslagen/Mälardalen–
Malmö/Trelleborg–kontinenten
En stor del av basindustrin längs Norrlandskusten och Norrlands inland är beroende av
stråket för att transportera råvaror eller förädlat gods. Stora godsmängder av det tunga och
lågvärdiga godset, som malm och andra produkter från utvinning, är den största
varugruppen som transporteras med järnväg i stråket. Viktiga hamnar för utskeppning är
Narvik (malm) via Ofotenbanan i Norge, samt hamnarna längs Norrlandskusten, Luleå
(hamn i TEN-T-stomnätet) och Umeå, Sundsvall samt Gävle (hamnar i övergripande TENT-nätet). Stråket är också viktigt som transitled för norska inrikestransporter mellan norra
och södra Norge. Tunga transporter i form av rundvirke, järnmalm, skogsprodukter och stål,
men även livsmedel som lax, går på både väg och järnväg. Störningar i trafiken kan snabbt få
stora ekonomiska konsekvenser för näringslivet.
Mer förädlade produkter såsom livsmedel och byggvaror ansluter längs stråket och ska
vidare ned mot kontinenten, antingen via västkusten eller över Öresundsbron. Viktiga noder
längre ned i stråket är Hallsberg, Jönköping, Trelleborg och Malmö. Malmö är i TEN-T
definierad som en urban knutpunkt. Från Stockholm, som också är en urban knutpunkt i
TEN-T, transporteras en betydande del av näringslivets godstransporter via södra Sverige
och över Öresundsbron till flera av våra viktigaste exportmarknader. Stråket innehåller även
del av det så kallade Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed RFC),
som sträcker sig från Stockholm/Oslo–Köpenhamn–Hamburg–Innsbruck till Palermo.
Det finns höga krav på robusthet året om, exempelvis på bärighet, vinterväghållning och
kraftförsörjning. Möjligheter till omledning finns inte eller är mycket begränsade i den norra
delen av stråket och hastighetsnedsättningar påverkar punktligheten. Kraven på fler
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tåglägen och möjlighet att köra längre och tyngre fordon ökar längs stråket. Stråk och noder
samverkar, brister i kapacitet och robusthet i stråket begränsar möjligheten till överflyttning
mellan trafikslagen. Exempel på brister i noderna är åldrad anläggning, brister i
kraftförsörjning, kapacitetsbrister vid rangering, brister i hantering av längre
fordonskombinationer samt väg- och spåranslutningar till och från noderna. Även
skillnaderna i spårvidd mellan Sverige och Finland utgör ett problem som försämrar
möjligheterna för överflyttning till järnväg.
3.1.2.

Stråk 2: Göteborg–Stockholm–Oslo

I Göteborg finns två av Sveriges strategiskt mest betydelsefulla noder: Göteborgs hamn
(vilken är en hamn i stomnätet i TEN-T) och Sävenäs godsbangård. Göteborg är i TEN-T
definierad som en urban knutpunkt. I stråket dominerar varugrupperna jordbruksprodukter
och livsmedel, skogsprodukter, petrokemiska produkter och material till byggsektorn. Nära
30 procent av svensk utrikeshandel passerar här.
Stockholm är i TEN-T definierad som en urban knutpunkt och landets i särklass största
konsumtionsområde. Därmed är godstransporterna till Stockholm mycket omfattande med
viktiga omlastningsnoder i Stockholm/Årsta och Rosersberg. Från Stockholm (Kapellskär,
Stockholm och Nynäshamn) fortsätter transporterna med färjetrafiken till Åbo/Helsingfors.
Tillgängligheten på vägnätet är i stort sett god i stråket, men i målpunkterna Göteborg och
Stockholm är kapaciteten begränsad och störningskänslig på både väg och järnväg.
Järnvägen Stockholm–Oslo har låg standard och liten kapacitet på den västra delen, där det
finns en potential för överflyttning av både person-och godstransporter från flyg och väg,
men då behöver standarden förbättras och tillförlitligheten i stråket öka.
Hallsberg är en viktig godsnod i stråket och behöver anpassas för trafik med långa tåg.
Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar och har under de senaste 10-15 åren
drabbats av stora kapacitets- och punktlighetsbrister på grund av ökad trafik, samtidigt som
det finns önskemål om att köra ännu fler tåg. Efterfrågan på både resande och
godstransporter förväntas öka i stråket, vilket innebär ett ökat behov av trafik med alla
kategorier av tåg.
Inlandssjöfart avser sjöfart som bedrivs med IVV-certifierade fartyg (inre vattenvägar) inom
de IVV-klassade områdena. Det omfattar i Sverige områdena Vänern–Göteborg samt
Mälaren–Stockholm/Södertälje. Områdena är geografiskt begränsade med ett begränsat
antal transportköpare och en begränsad mängd gods. Det transportarbete som kan utföras
med inlandssjöfart är därmed relativt liten. Analyserna i Samgods indikerar att
inlandssjöfartens andel av landets totala transportarbete skulle öka från synnerligen låga
godsmängder till 0,3 procent av Sveriges transportarbete om transportkostnaderna
halveras, främst genom sänkning av sjöfartens och hamnarnas kostnader.
3.1.3.

Stråk 3: Norge–Göteborg–Malmö–kontinenten

De nationella väg- och järnvägsstråken i väst knyter Norge och Sverige till kontinenten via
hamnarna längs kusten och förbindelserna till Öresundsregionen. Här passerar gods, främst
livsmedel, färdiga industriprodukter och oljeprodukter, till och från Norge i så kallad
transittrafik. Här finns kapacitets- och punktlighetsbrister inom både väg- och
järnvägssystemen samtidigt som trafikvolymerna förväntas öka. Järnvägen har låg standard
genom Dalsland och även i Norge. Den planerade Fehmarn Bält-förbindelsen förväntas öka
flödena landvägen, det vill säga via väg- och järnvägsnätet, till Sverige och Norge.
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3.1.4.

Stråk 4: Västkusten–kontinenten–världen

Göteborgs hamn är Skandinaviens största och enda transoceana hamn. Göteborgs hamn har
ett omfattande linjeutbud till viktiga import- och exportmarknader världen över. Förutom
en tät trafik till och från länder i Europa finns det flera direktlinjer till andra världsdelar.
Brofjorden med Skandinaviens största oljeraffinaderi är Sveriges största oljehamn med i
huvudsak flöden via sjöfart. Brister finns i farledskapacitet och säkerhet för Göteborgs
hamn.
3.1.5.

Stråk 5: Kontinenten/Östeuropa–Norrlands-/Östersjökusten

Stråket innehåller främst sjötransporter med viktiga noder i form av import- och
exporthamnar. Hamnens roll i transportkedjan är att möjliggöra omlastning mellan sjöfart
och landtransport. Flödena består främst av råolja, petrokemiska produkter, stål- och
metallvaror i södra Sverige, järnmalm från Luleå, containertrafik till hamnarna i Karlshamn,
Karlskrona och Gävle samt skogs- och pappersvaror från Norrlandshamnarna. Kapaciteten i
farlederna är generellt sett god, men kraven ökar för att möjliggöra anlöp med större fartyg
för att uppnå bättre transporteffektivitet och konkurrenskraft. Punktvis finns därför behov
av förbättringar i säkerhet och farledskapacitet, vilket också förbättrar systemets förmåga att
hantera störningar i landinfrastrukturen.
3.1.6.

Godset och flyget

Flygfrakten representerar idag omkring 35 procent av den globala handeln i värdetermer,
men endast omkring 1 procent av handeln i termer av volym.27 De flygplatser som hanterar
störst mängd avgående och ankommande flygfrakt i utrikestrafiken är Stockholm/Arlanda,
Göteborg/Landvetter och Malmö.

3.2.

Personresor – viktiga stråk för långväga persontrafik

Svenskarnas långväga inrikesresor i stråken sker till stor del med bil, samtidigt som resorna
utomlands många gånger sker med flyg, med Arlanda som huvudsaklig nod. För svenskarna
i södra Sverige dominerar Kastrups flygplats, som genom att vara Skandinaviens största
flygplats har ett stort utbud av förbindelser. Sjöfarten har stor betydelse för resandet till och
från våra grannländer och under senare år har det blivit vanligare att kryssningsfartyg
anlöper svenska hamnar.
I figur 25 beskrivs de nationella stråken med störst flöden för långväga personresor och
deras internationella kopplingar.

27

Flyget och företagen, Shon Ferguson och Rikard Forslid, SNS förlag, 2016.
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Figur 25 Viktiga nationella stråk för långväga persontrafik.

3.2.1.

Stråk 1: Stockholm–Sundsvall/Östersund–Umeå–Luleå/Kiruna

I stråket finns en stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt flyg och tåg och på
delsträckor även med buss. Kollektivtrafik med rimlig restid mellan större orter saknas i
huvudsak, framför allt norr om Umeå, men även på delen Hudiksvall–Sundsvall–
Härnösand. Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt
fritidsresor är exempel på resande i stråket. Betydande brister i utbud, kapacitet och
restidernas tillförlitlighet finns på ovan nämnda delsträckor.
3.2.2.

Stråk 2: Stockholm–Oslo

Mellan Stockholm och Oslo finns en stor efterfrågan på bättre förbindelser med framför allt
tåg (men även med buss på delsträckor) för att bland annat skapa ett alternativ till resande
med flyg. Omfattande affärsresande, veckopendling och daglig pendling för arbete och
studier samt fritidsresor är exempel på resande i stråket. Betydande brister i utbud,
kapacitet och restidernas tillförlitlighet finns på flera av de viktigaste reserelationerna på
stråket.
3.2.3.

Stråk 3: Oslo–Göteborg–Köpenhamn

I stråket finns en stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt tåg (men även med
buss, framför allt på delsträckor). Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och
studier samt fritidsresor är exempel på resande i stråket. Järnvägen har låg standard på den
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norra delen av stråket, vilket medför att det går fortare att åka buss mellan Oslo och
Göteborg än att åka tåg. Betydande brister finns vad gäller kapacitet och restidernas
tillförlitlighet, särskilt Oslo–Göteborg samt i Öresundsregionen och förbindelserna över
sundet.
3.2.4.

Stråk 4: Stockholm–Göteborg

Mellan Stockholm och Göteborg finns en mycket stor efterfrågan på snabba förbindelser
med framför allt flyg och tåg (men även med buss, framför allt på delsträckor). Det har
medfört att det nu är tre operatörer som konkurrerar om snabbtågstrafiken. Omfattande
affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt fritidsresor är exempel på resande
i stråket. Betydande brister finns vad gäller kapacitet och tillförlitlighet för järnväg, som
medför låg punktlighet för snabbtågstrafiken, särskilt nära Göteborg och Stockholm.
3.2.5.

Stråk 5: Stockholm–Malmö–Köpenhamn

I stråket finns en mycket stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt flyg och tåg.
Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt fritidsresor.
Betydande brister finns vad gäller kapacitet och tillförlitlighet för järnväg som medför
mycket låg punktlighet för snabbtågstrafiken, särskilt i Öresundsregionen och
förbindelserna över sundet.
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4 Åtgärder som påverkar användningen av
transportsystemet
I detta kapitel beskrivs åtgärder som kan påverka efterfrågan på transporter och val av
trafikslag och färdmedel, det vill säga sådana åtgärder som tillhör fyrstegsprincipens
inledande steg. Sådana åtgärder syftar till att det befintliga transportsystemet och
infrastrukturen nyttjas effektivare, säkrare och med mindre påverkan på miljön. De är
således viktiga delar i transportsystemet och en del av planförslaget.

4.1.

Åtgärder inom samhällsplaneringen

Samhällsplanering sker i komplexa processer som rymmer såväl nationell, regional som
lokal planering mellan vilka ömsesidiga beroenden finns. Samverkan och samarbete är en
förutsättning för att nå mål som ökat bostadsbyggande och regional utveckling, men också
för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar, segregation och omställning till
fossilfrihet.
Utifrån en tidig samverkan och gemensamma mål kan olika aktörer tillsammans identifiera
utmaningar, önskade funktioner och åtgärder i transportsystemet och samhället. Detta
skapar i sin tur förutsättningar för att tillsammans uppnå en önskad funktionalitet i
transportsystemet och samhället. Således kan flera aktörer ta ansvar för att trafikrelaterade
utmaningar och problem blir lösta, vilket även är en förutsättning för ett fullt genomslag av
fyrstegsprincipen.
Som framgår av avsnitt 1.6 är fyrstegsprincipen en integrerad del av arbetet med
åtgärdsvalsstudier. Men principen bör inte begränsas till sådana studier utan behöver
tillämpas i en kontinuerlig process, från den strategiska planeringen till genomförandet av
åtgärder. Skälet är att transport- och samhällsplanering sker i olika nivåer och mot en
samlad måluppfyllelse, vilket även medför ökade krav på samverkan och samordning.
Samhällsutvecklingen har medfört att den tidiga dialogen behöver förstärkas med en ännu
tidigare samverkan och strategisk inriktning utifrån gemensamma samhällsmål. Det
kommer i sin tur att innebära krav på nya samverkansformer och projektkoordinering för
att möjliggöra dels förankring av önskad inriktning, dels finansiering och fördelning av
åtaganden. Om berörda aktörer känner till varandras roller och underlag kan de ömsesidigt
efterfråga och initiera samarbete vid rätt tillfällen.
Trafikverket arbetar med regeringsuppdraget om nationell samordnare för inrikes sjöfart
och närsjöfart, vilket löper till och med 2024. Därutöver arbetar Trafikverket med
färdplanen Överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. Det handlar
sammantaget om ett omfattande arbete med åtgärder enligt steg 1 och steg 2 som kommer
att pågå under planperioden. Trafikverket har, inom ramen för samordningsuppdraget,
identifierat flera instrument som kan stärka sjöfarten genom samordning av
infrastrukturplaneringen, och redovisat detta under hösten 2021.28

28

Trafikverket (2021), Tilläggsuppdrag hamnar. Publikation 2021:172.
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4.1.1.

Befintliga uppdrag

I följande punkter redovisas några tidsbegränsade uppdrag som Trafikverket redan har, och
som syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt påverka beteenden:


genomföra informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder för ökad
trafiksäkerhet i vägtrafiken



främja utvecklingen av effektivare godstransporter



främja omställning till en fossilfri transportsektor.

Med informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder avses här sådana insatser som inte
tydligt anknyter till Trafikverkets grundläggande uppdrag. Insatserna ska vara långsiktiga
och bidra till transportpolitisk måluppfyllelse. De ska i första hand rikta sig till
organisationer men kan i vissa fall även rikta sig till en bredare allmänhet. Trafikverket
bedömer att det finns möjligheter att nå resultat under planperioden inom områdena
klimat, trafiksäkerhet och gods, men även inom andra områden enligt avsnitt 4.1.2.
De ekonomiska ramarna för dessa uppdrag ingår i posten planering, stöd och
myndighetsutövning under utveckling av transportinfrastrukturen. De två förstnämnda
uppdragen föreslås pågå fortlöpande under hela planperioden 2022–2033, medan det
sistnämnda föreslås pågå 2022–2025.
4.1.2.

Nya uppdrag

Trafikverket bedömer att följande nya uppdrag skulle kunna vara motiverade för att på ett
kostnadseffektivt sätt främja beteenden i en riktning som bidrar till måluppfyllelse:


informationsinsatser och utvecklad samverkan för ökad trafiksäkerhet inom järnväg



information för miljö-, hälso- och trafiksäkerhetssmarta val av vinterdäck



upphandlingsstöd för att främja hastighetssäkrade transporter



informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder för minskad nedskräpning på
rastplatser och vägrenar.

När det gäller förslaget om insatser för ökad trafiksäkerhet inom järnväg innebär förslaget
en avgränsning till obehöriga i spår, med ambitionen att minska antal olyckor samt
störningar och förseningar i järnvägstrafiken. Insatsen skulle ingå som del i ett långsiktigt
branschgemensamt arbete för att öka medvetandet om riskerna med att korsa och uppehålla
sig i spårmiljöer på otillåtna platser.
Beträffande val av vinterdäck är avsikten att insatser riktas till berörda målgrupper och
omfattar konsumentinformation vid inköp av vinterdäck.
Den åtgärd som avser upphandlingsstöd för hastighetssäkrade transporter handlar om hur
kommuner kan utforma funktionskrav för geofencing i enlighet med lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling. Med geofencing avses en digital, geografisk zon där uppkopplade
fordon kan styras på olika sätt.
Det sistnämnda förslaget avser åtgärder för att minska nedskräpningen med större
kampanjer riktade till utvalda målgrupper, samt aktiv samordning mellan relevanta
intressenter.
För att prioritera en eller flera av dessa åtgärder bör regeringen återkomma med ett
tidsbegränsat uppdrag. Trafikverket har i detta planförslag inte inrymt något av dessa nya
förslag i den ekonomiska ramen.
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4.2.

Åtgärder inom infrastrukturplaneringen

Trafikverket har rådighet över flera typer av åtgärder i steg 1 och steg 2 i fyrstegsprincipen,
som syftar till att påverka användningen av infrastrukturen eller som – rätt utformade –
rymmer en sådan potential. I det här avsnittet beskrivs kostnadseffektiva åtgärder som
bidrar till måluppfyllelse, framför allt kopplade till ledning och styrning av trafiken på våra
vägar och järnvägar.
4.2.1.

Trafikreglering väg

Genom att använda olika slags regleringar kan vägsystemet optimeras och effektiviseras.
Reglering och styrning av trafik kan ske på flera sätt, exempelvis hastighetsreglering,
väjningspliktsmärken, förbudsmärken och varningsmärken.
Ett annat sätt att styra trafiken är genom information eller ledning. Trafikledning på väg
syftar till att minska negativa effekter av störningar, förebygga uppkomsten av störningar
och motverka överskridandet av miljökvalitetsnormer. Detta görs genom att styra trafiken
och genom att tillhandahålla information om vägar och aktuella trafikförhållanden.
Under planperioden blir trafikledningen på väg mer avancerad, exempelvis med
vägutrustningssystem som medger körfältsstyrning, kövarning och varierande hastigheter.
Behovet av en modernare trafikledning är extra stort i områden med hög belastning på
vägnätet, där punktligheten dagligen påverkas. Vägavsnitt som är hårt trafikerade kommer
att tilldelas en högre servicenivå än mindre trafikerade vägar.
4.2.2.

Effektivare tåglägestjänster och trafikledning järnväg

Störningarna i tågtrafiken är en utmaning som kan mildras genom åtgärder i steg 1 och 2.
Tåglägestjänsten digitaliseras vilket skapar möjlighet att optimera den totala kapaciteten i
järnvägssystemet. Det innebär i praktiken att Trafikverket successivt kommer att erbjuda
digitala lösningar för tjänster såsom tågläges- och trafikinformationstjänster med mera.
Genom digitala hjälpmedel kan fel i anläggningen förutses och hanteras innan störning
uppstår. Alla berörda parter kan förses med en gemensam problembild vilket bidrar till att
minska tiden mellan att störningar uppkommer och att de åtgärdas.
En del i den tåglägestjänst som Trafikverket levererar är trafikledning. Genom en
digitaliserad nationell trafikledning och marknadsanpassad planering av kapacitet kommer
Trafikverket kunna leverera en tåglägestjänst som bättre svarar mot järnvägsföretagens
behov.
I tilldelningsprocessen för kapacitet på järnväg gäller numera att Trafikverkets banarbeten
betraktas som tillfälliga kapacitetsbegränsningar, i enligt med EU-rätten på området.
Därmed kan banarbeten inte hamna i konflikt med sökta tåglägen, vilket innebär att antalet
överbelastningar kan minska och banarbeten planeras mer effektivt samt att entreprenörer
får bättre framförhållning.
4.2.3.

Infrastrukturavgifter och avgiftsincitament

Banavgifter ska bidra till att finansiera vidmakthållandet av järnvägen. Förutom de
grundläggande krav på utformning av banavgifter som redovisas i kapitel 6, kan
banavgifterna utformas för att ge styrsignaler och påverka beteenden. Det kan exempelvis
ske genom att använda rabatter i syfte att etablera ny trafik eller att öka utnyttjandegraden
på avsevärt underutnyttjade delar av anläggningen. Ett annat exempel är att använda extra
avgifter för att hantera intressekonflikter i kapacitetstilldelningen.
Ett mer utpräglat avgiftsincitament är de kvalitetsavgifter som Trafikverket tillämpar sedan
2012 i syfte att förebygga driftstörningar i järnvägssystemet. Kvalitetsavgifterna ska vara
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utformade så att både infrastrukturförvaltaren och den som använder infrastrukturen vidtar
skäliga åtgärder för att förebygga driftstörningar.
4.2.4.

Övriga beteendepåverkande åtgärder

Trafikverket kan bidra med marknadsföring och information genom att tillhandahålla fakta
om åtgärder och projekt. Trafikverket kan också i byggskedet av ett projekt finansiera och
genomföra informationsinsatser för att minska trafikbelastningen och därmed underlätta
genomförandet av åtgärderna, samtidigt som situationen förbättras för alla typer av
trafikanter. Det kan handla om åtgärder som förbättrar utformning och utbud för hållbara
transportsätt eller beteendepåverkande åtgärder såsom styrning och information; allt för att
minska störningar som kan komma av byggnation och underhåll av vägar och järnvägar.
I stadsmiljöavtalen, vars syfte och funktion redovisas utförligare i avsnitt 7.2, ingår också
motprestationer i form av kompletterande åtgärder som exempelvis kampanjer eller andra
beteendepåverkande insatser som ofta kombineras med fysiska åtgärder. Det innebär att
stadsmiljöavtalen indirekt bidrar till denna typ av åtgärder.
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5 Forskning och innovation
Ny kunskap och innovativa lösningar krävs för att uppnå ett långsiktigt hållbart
transportsystem. Trafikverket föreslår därför fyra övergripande tematiska prioriterade
forsknings- och innovationsområden som bygger på större utmaningar som myndigheten
kan överblicka kommande år, samt fyra prioriterade arbetssätt för att öka
innovationstakten. Slutligen redovisas Trafikverkets förslag till finansiering av forskning och
innovation och samverkan med andra aktörer. Närmare information finns i
underlagsrapporten om forskning och innovation.29
Trafikverket eftersträvar innovation i all verksamhet men kommer, utöver de prioriteringar
som nämns i detta kapitel, att genomföra fyra innovationsprojekt samt driva
utvecklingsarbetet med elektrifiering. Dessa delar beskrivs närmare i avsnitt 7.5.

5.1.

Prioriterade forsknings- och innovationsområden

De transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, och de globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030 ställer krav på ett brett perspektiv där transportsystemet ska bidra till många
mål inom klimat- och miljöområdena, ökad hälsa och tillgänglighet för alla. Genom mer
tvärvetenskaplig forskning ökar incitamenten och motiven till mer hållbara lösningar.
Forskning kring klimatpåverkan, tillgänglighet och trafiksäkerhet förenas och hanteras ihop
med exempelvis biologisk mångfald, buller och aktiv mobilitet.
En analys av de senaste årens utveckling och pågående trender i kombination med de
transportpolitiska målen samt en utblick mot framtiden leder fram till fyra förslag på
prioriterade forsknings- och innovationsområden under planperioden:


ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur



ökad produktivitet i infrastruktursektorn



ett effektivt och inkluderade transportsystem i hela landet



digitalisering av transportsystemet för ett hållbart samhälle.

Genom att prioritera dessa bidrar den nationella planen till att de transportpolitiska målen,
inklusive klimatmålen, nås.
5.1.1.

Ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur

Området grundar sig bland annat i klimatmålen och berör forskning och innovation om en
omställning till fossilfrihet, minskad miljöpåverkan, klimatanpassning och biologisk
mångfald. Vägtrafiken, luftfarten och sjöfarten står inför en stor utmaning i att ställa om till
fossilfrihet. Dessutom orsakar byggande, drift och underhåll av infrastruktur utsläpp genom
användning av exempelvis tillverkning av cement och stål. Fossilfrihet kan nås genom en
kombination av transporteffektivt samhälle, effektivare fordon och framförande samt byte
till förnybara drivmedel. Omfattande elektrifiering är särskilt nödvändig och det behövs
forskning och innovation som stödjer snabbare utrullning av elektrifieringslösningar i
transportsystemet, i synnerhet inom sjöfart och luftfart. Kunskapen behöver även öka om
hur skatter, lagar och andra inhemska och globala drivkrafter kan utformas för att minska
utsläppen från transportsystemet. Framtida transportinfrastruktur ska vara fossilfri och
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Trafikverket (2021). Forskning och innovation- underlagsrapport till Förslag på nationell
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikationsnummer 2021:230.
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dess miljöpåverkan under hela livscykeln ska vara mycket liten. Jämfört med gällande plan
har området breddats för att öka fokus på miljö, klimatanpassning och biologisk mångfald.
5.1.2.

Ökad produktivitet i infrastruktursektorn

Området berör forskning och innovation om kostnadseffektivitet i transportinfrastrukturen
under hela livscykeln. Det handlar både om att stimulera marknadens aktörer att utveckla
sin konkurrenskraft och att öka förmågan till innovation genom ny kunskap. Arbetet med att
digitalisera såväl infrastrukturen som utförandet av byggandet och underhållet har potential
att förbättra hela processen, från planering till projektering, byggande, underhåll och
trafikering. Forskning och innovation behövs kring både tekniska utmaningar och
tillskapandet av nya affärsupplägg, inte minst i ljuset av digitaliseringens potential för ökad
produktivitet, effektivitet och skalbarhet (tillämpning i större skala). Området motiveras i
synnerhet av kostnadsökningarna inom såväl nybyggnad som underhåll av infrastruktur
under de senaste åren, och är nytt jämfört med gällande plan.
5.1.3.

Ett effektivt och inkluderande transportsystem i hela landet

Området grundar sig i målen om samhällsekonomisk effektivitet, jämställdhet/jämlikhet,
trafiksäkerhet, transporteffektivitet samt samhällsplanering och bostadsbyggande.
Forskning och innovation på detta område berör exempelvis kollektivtrafik och
godstransporter på landsbygder och i tätorter, på kortare och längre avstånd. Det handlar
om förändringar i samspelet mellan fordon, farkoster, infrastruktur och transporttjänster.
Området motiveras särskilt av att driftkostnader för kollektivtrafiken har ökat märkbart
under de senaste decennierna, att järnväg och sjöfart har en outnyttjad potential i
godstransportsystemet, att mötes-, rese- och inköpsbeteenden förändras och att ökad
användning av obemannade luftfarkoster skapar både utmaningar och möjligheter.
Forskning och innovation om aktiv mobilitet behöver stärkas. Det behövs ökad kunskap om
hur jämställdhet, jämlikhet och barnperspektivet kan stärkas vid planering och utveckling
av transportsystemet. Området är en sammanslagning av två områden i gällande plan.
5.1.4.

Digitalisering av transportsystemet för ett hållbart samhälle

Området handlar om digitalisering och dess påverkan på transportsystemets utformning och
användning. Uppkoppling av fordon, farkoster och infrastruktur skapar förutsättningar för
ökad trafiksäkerhet, bättre beslutsstöd som exempelvis anläggningsinformation,
effektivisering av planerings- och trafikledningsåtgärder, trafikinformation, samt nya och
förbättrade tjänster inom transportområdet. Dessutom bidrar tekniken till effektivisering av
byggande, drift och underhåll av infrastrukturen. Det krävs forskning om olika
myndigheters och andra samhällsaktörers roller i ekosystemet i förhållande till privata
aktörer, den organisatoriska utvecklingen och människans roll i framtidens digitaliserade
transportsystem. Digitaliseringens potential och ökade krav på delning av information kan
stå i kontrast till behovet av ett robust och resilient transport- och infrastruktursystem.
Därför behövs forskning om cybersäkerhet och samhällsberedskap. Området har förtydligats
jämfört med gällande plan.

5.2.

Prioriterade arbetssätt för forskning och innovation

Transportmyndigheternas forsknings- och innovationsarbete innefattar ett antal arbetssätt
som bidrar till kunskapsutveckling, ökad innovationstakt och implementering. Forskningsoch innovationsprojekt varierar i karaktär och leder till olika nyttor, exempelvis underlag till
policydokument, standarder, rutin- och processbeskrivningar, vidareutveckling av modeller
och verktyg som används i infrastrukturhållningen, eller en allmän kunskapshöjning. Det är
avgörande att forsknings- och innovationsmedel kan kombineras med andra typer av anslag
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eller EU-medel för att öka möjligheterna till att resultaten från FoI-projekt kan tas om hand
i exempelvis verksamhetsutvecklingsprojekt eller i upphandlingar.
Trafikverket ska enligt direktivet redovisa hur förslaget till plan bidrar till att de
prioriteringar inom forskning och innovation som identifierats i propositionen
(2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige nås.
Trafikverket ska också beskriva hur planförslagets insatser främjar utvecklingen och
implementeringen av innovationer och implementeringen av forskningsresultat i
transportsystemet, inklusive i infrastrukturhållningen. Trafikverket kommer att arbeta med
utgångspunkt i följande fyra prioriterade arbetssätt för planperioden:


riktade initiativ till kunskapsutveckling



strategiska samarbeten nationellt och internationell



systemdemonstratorer



större nytta genom upphandlingar.

Riktade initiativ till kunskapsutveckling ska säkerställa att kunskap inom de tematiskt
prioriterade områdena fortsätter att förädlas. Transportmyndigheterna behöver i sin roll
som problemägare samverka med akademin inom områden där det utöver Trafikverket
finns få finansiärer som bidrar till att upprätthålla den långsiktiga kunskapsförsörjningen.
Det kan till exempel vara inom de järnvägs- och vägtekniska områdena som är centrala för
att Trafikverket ska kunna utföra sina uppgifter.
Strategiska samarbeten nationellt och internationellt bidrar till att forsknings- och
innovationsmedel från olika källor kombineras eller kompletteras, samt att det finns
gemensamma målbilder och färdplaner för prioriterade områden. Trafikverket behöver veta
mer om hur vi och andra myndigheter tillsammans kan utveckla transportsystemet till en
alltmer integrerad del i lösningarna på samhällets utmaningar. Det handlar om de
europeiska ramprogrammen30, samverkan med Energimyndigheten, Vinnova och andra
aktörer. Det finns omfattande forskningsresurser inom näringslivet men dessa är ojämnt
fördelade mellan olika aktörer vilket kan påverka näringslivets samlade bidrag till de
transportpolitiska målen. Nya affärsupplägg kan få in nya näringslivsparter och samtidigt
skapa incitament för befintliga parter att nyttja forskning och innovation som
konkurrensmedel. Strategiska samarbeten med andra myndigheter, nya och befintliga
näringslivsparter samt akademin behöver således fördjupas och breddas.
Systemdemonstratorer bidrar till att säkerställa att nya tekniska lösningar är bärkraftiga
ekonomiskt, att de accepteras av användarna och fungerar i verklig miljö, samt att
regelverken kan anpassas och att marknader med hållbara affärsmodeller skapas för att
möjliggöra införandet. Systemdemonstratorer kombinerar resultat från tidigare
forskningsprojekt och har en hög grad av teknikmognad. Trafikverket ser även ett behov av
mindre tekniktester, men systemdemonstratorer behöver prioriteras särskilt för att
möjliggöra en hållbar och digital omställning.
Större nytta genom upphandlingar stimulerar marknaden för innovativa lösningar. Den
offentliga affärens potential gör att upphandlingsverktygen behöver användas i större
utsträckning för att öka innovationstakten. Transportmyndigheterna ökar innovationstakten
genom att upphandla utveckling av nya lösningar, agera första kund och våga köpa nya,
ännu inte verifierade eller demonstrerade, lösningar.

30

Nuvarande ramprogram Horisont Europa sträcker sig från 2021 till 2027.
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5.3.

Finansiering och samverkan med andra aktörer

Trafikverkets förslag till ekonomiska ramar för forskning och innovation redovisas i kapitel
6 och 7 och uppgår sammantaget till 8,5 miljarder kronor för planperioden, varav
4,9 miljarder kronor hänförs till utvecklingsanslaget och resten till anslaget för
vidmakthållande. Trafikverket förordar att forsknings- och innovationsverksamheten på sikt
samlas till en anslagspost (utvecklingsanslag) samt att finansieringsnivåerna är stabila
mellan åren.
Trafikverket utgår i sitt förslag från de transportpolitiska målen och behovet av att utveckla
varje trafikslag för sig och alla trafikslagen tillsammans. Trafikslagsövergripande forskning
och innovation bidrar till regeringens prioriteringar när det gäller exempelvis
samhällsplanering, transporteffektivitet och jämställdhet. Trafikverket verkar för en
behovsdriven och flexibel fördelning av forsknings- och innovationsmedlen till samtliga
trafikslag. Det främjar även en jämnare fördelning mellan dem.
Analysen av förutsättningarna för forskning och innovation i transportsektorn visar att
näringslivet har skilda ekonomiska möjligheter att satsa på forskning och utveckling.
Fordonsindustrin står för över 80 procent av näringslivets forsknings- och utvecklingsmedel
i transportrelaterade branscher. Anläggningsindustrin satsar avsevärt mindre medel på
forskning och utveckling. För att öka innovationstakten och överbrygga glappet mellan
statliga och privata utvecklingsmedel, föreslår Trafikverket att myndigheter på
transportområdet ges i uppdrag att utreda hur forsknings- och innovationsmedel kan
kombineras med andra typer av anslag med syftet att öka innovationstakten. Det kan
exempelvis handla om verksamhetsutvecklingsprojekt, upphandlingar eller nya
samverkansmodeller mellan myndigheterna.
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6 Vidmakthållande av transportinfrastrukturen
Att vidmakthålla transportinfrastrukturen handlar om att upprätthålla en robust väg- och
järnvägsanläggning som bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling. I direktivet
framgår det att Trafikverket ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras och hur de
ekonomiska ramarna för vidmakthållande av den statliga väg- och järnvägsanläggningen bör
fördelas på åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen.
Inom drift och underhåll finns flera typer av verksamheter som till sin karaktär skiljer sig åt,
vilket också inverkar på planeringen. En del av driften och underhållet bedrivs för att
säkerställa att transportinfrastrukturen förvaltas på ett sådant sätt att funktionaliteten
säkras, både här och nu och på längre sikt. Det benämns ”förebyggande underhåll inklusive
reinvesteringar”. Underhåll och reinvesteringar utförs förebyggande när
tillståndsbedömningen kräver det eller enligt förutbestämda tidsintervall. Planeringen av
det förebyggande underhållet baseras i princip på fastställda effektsamband, som har som
syfte att maximera transportsystemets leveranskvaliteter och samhällsnytta till rätt kostnad.
I de fall där effektsamband saknas, planeras åtgärderna baserat på analyser av och
erfarenheter från anläggningarnas funktion, tillstånd och besiktningsanmärkningar.
En viss del av verksamheten bedrivs för att säkerställa de dagliga transporterna, genom
skötsel och hantering av anläggningarna. I detta ingår exempelvis avhjälpande underhåll,
trafikledning, trafikinformation och övrig drift. Ofta är de specifika aktiviteterna styrda av
olika typer av händelser och incidenter, exempelvis störningar eller fel som upptäckts vid
besiktningar, och därför går det inte att planera den här delen av verksamheten i detalj.
Trafikverket kommer att beakta de samiska behoven vid planeringen och genomförandet av
drift och underhåll av infrastruktur i renskötselområdena. Befintliga stängsel behöver
underhållas för att de ska behålla sin effekt, och befintliga passager för ren underhållas för
att inte bli obrukbara och därmed försvåra förflyttningen av renar mellan betesområdena.
Genom detta kan påkörningar av renar undvikas och renskötarnas arbetsförhållanden i
anslutning till vägen eller järnvägen förbättras, samtidigt som olycksrisken för trafikanterna
minskar.
Inom ramarna för drift och underhåll av väg disponeras medel för det statliga vägnätet
inklusive tillhörande gång- och cykelvägar, färjeleder, bärighetshöjande åtgärder, tjälsäkring
och reinvesteringar i vägar. Det innefattar även medel till forskning och utveckling och till
statlig medfinansiering av enskilda vägar. Medel för drift och underhåll av det statliga
vägnätet (inklusive bidrag till enskilda vägar) uppgår till 197 miljarder kronor under
planperioden.
Inom drift och underhåll (inklusive reinvesteringar) av järnväg disponeras medel för det
statliga järnvägsnätet. Medel för drift och underhåll av statliga järnvägar uppgår för
planperioden till 165 miljarder kronor exklusive banavgifter. Banavgifterna ska finansiera
drift och underhåll av järnvägen, och totalt beräknas uttaget av banavgifter generera
26,9 miljarder kronor under planperioden.
Trafikverkets förslag till fördelning utgår de första tre åren (2022–2024) från de nivåer som
framgår av budgetpropositionen.31 Därefter antas en jämn fördelning över resterande del av
31

Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen. (Riksdagen beslutade den 24 november 2021 om
statens budget för 2022 i enlighet med finansutskottets betänkande 2021/22:FiU1. Trafikverket har
inte analyserat eventuella konsekvenser av det).
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planperioden. Förslag till vidmakthållandeåtgärder för väg redovisas först (avsnitt 6.1), och
därefter de för järnväg (avsnitt 6.2). Mer information finns i underlagsrapporten om
vidmakthållande.32
Avsnitt 6.1 inleds med en kort beskrivning av det statliga vägnätet, inklusive större
väganläggningar som beräknas tillkomma under planperioden. Därefter redovisas vilka
principer för prioritering av åtgärder som Trafikverket tillämpat för sitt förslag (6.1.1).
Förslag till åtgärder och bedömd tillståndsutveckling till följd av dem framgår av avsnitt
6.1.2. Tillståndsutvecklingen redovisas för de olika vägtyper som det statliga vägnätet är
indelat i. Den särskilda bärighetssatsningen under planperioden, för att stärka svenskt
näringsliv, beskrivs i avsnitt 6.1.3. I avsnitt 6.1.4 redovisas större namngivna
reinvesteringar. Effekter på Trafikverkets så kallade leveranskvaliteter beskrivs i avsnitt
6.1.5, samhällsekonomiska effekter i avsnitt 6.1.6 och i avsnitt 6.1.7 övriga effekter. Avsnitt
6.1. avslutas med en ekonomisk sammanställning.
Avsnitt 6.2 är i stort upplagt på samma sätt. Efter en beskrivning av det statliga
järnvägsnätet (6.2.1) och prioriteringsgrunder (6.2.2) redovisas förslag till åtgärder och
bedömd tillståndsutveckling på fyra särskilt prioriterade transportflöden (6.2.3).
Namngivna reinvesteringar beskrivs i avsnitt 6.2.4. Slutligen redovisas effekter på
Trafikverkets leveranskvaliteter, samhällsekonomiska effekter samt övriga effekter i avsnitt
6.2.5–6.2.7. Avsnitt 6.2 avslutas med en ekonomisk sammanställning.

6.1.

Vidmakthållande av vägar

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av det statliga vägnätet som består av cirka
80 100 kilometer belagd väg, cirka 18 400 kilometer grusväg, cirka 3 900 kilometer gång-,
cykel- och mopedväg (GCM-väg), 38 färjeleder och vintertid 7 isvägar. Det finns även cirka
16 700 vägbroar, varav 67 är öppningsbara, och 11 komplexa vägtunnlar längs det statliga
vägnätet. Vägtransportsystemet innefattar även sidoområden, sidoanläggningar,
avvattningssystem, installationer och vägutrustning, it- och telekominfrastruktur samt
system för trafik- och driftledning som kräver drift och underhåll.
Utöver att ansvara för drift och underhåll av statliga vägar har Trafikverket ett uppdrag att
betala ut bidrag till enskilda väghållare. Antalet väghållare som får statsbidrag uppgår till
cirka 23 000, och den totala väglängden för enskilda vägar med statligt bidrag är för
närvarande cirka 75 000 kilometer. Det vanligast förekommande slitlagret på de enskilda
vägarna är grus. På det enskilda vägnätet med statligt bidrag finns även 11 färjeleder och
uppemot 4 000 broar.
Större tillkommande väganläggningar som öppnas för trafik under planperioden och bidrar
till ökade drift- och underhållskostnader är E20 förbi Mariestad, elvägspilot Örebro–
Hallsberg, väganläggningar inom Västsvenska paketet, E4 förbifart Stockholm och Västra
länken i Umeå.
Merparten av de nya större anläggningarna finns i storstadsområden med komplexa
tekniska delar och majoriteten har avancerade styrsystem och infrasystem. De nya större
anläggningarna kommer att bidra till ökade kostnader för och behov av drift, förvaltning och
övervakning. Underhållskostnaderna bedöms öka med ungefär 5 miljarder kronor för nya
anläggningar som tas i bruk under planperioden.

32

Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
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6.1.1.

Prioriteringsprinciper

Prioriteringarna som planförslaget för drift och underhåll av det statliga vägnätet grundar
sig på är huvudsakligen samhällsekonomiska principer, de transportpolitiska målen och
direktivet för åtgärdsplaneringen. I direktivet betonas bland annat vikten av att beakta
långsiktig hållbarhet i prioriteringen av underhållsåtgärder, och då inte bara utifrån ett
ekonomiskt perspektiv utan även utifrån ett socialt perspektiv och ett klimat- och
miljöperspektiv.
När det gäller drift och underhåll av det statliga vägnätet bygger planförslaget på en
sammanvägd bedömning av hur de olika målen kan prioriteras utifrån andra givna
förutsättningar, exempelvis anläggningens tillstånd, effekter för trafikanter, synergier med
andra projekt och medelstilldelning. Planförslaget och dess effekter redovisas för olika
vägtyper i vägsystemet. Vägtyperna är en strategisk indelning av vägnätet som främst
baseras på vilken funktion vägarna har i transportsystemet. En mer detaljerad beskrivning
av vägtyperna finns i underlagsrapporten om vidmakthållande.33
Nedan beskrivs hur Trafikverket planerar att vidmakthålla väganläggningen utifrån mål och
prioriteringsprinciper:


Trafikverkets prioritering utgår ifrån samhällsekonomiska principer och de
transportpolitiska målen. Det innebär bland annat att de mer högtrafikerade
delarna av vägnätet prioriteras framför de mer lågtrafikerade.



Trafikverket kommer att fortsätta vårda befintlig anläggning och säkerställa en god
framkomlighet, tillgänglighet och ett trafiksäkert vägsystem med hänsyn till miljö
och hälsa i hela landet.



Trafikverket kommer att ha ett ökat fokus på näringslivets behov under
planperioden. Det reflekteras bland annat genom att bärighetssatsningen är en
prioriterad del av planförslaget med en utveckling av BK4- vägnätet och
tjälsäkringsåtgärder för att upprätthålla en god tillgänglighet.



Trafikverket kommer att säkerställa att de mest lågtrafikerade delarna av vägnätet
inte blir så dåliga att framkomligheten för lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock
behöva anpassas på vissa sträckor under delar av året trots att det kommer att
innebära en försämrad tillgänglighet. Med detta beaktar Trafikverket behovet av att
underhålla vägar i det så kallade perifera vägnätet, såsom anges i direktivet.

Trafikverket kommer att fortsätta arbeta med att vara mer kostnadseffektiva och genomföra
satsningar bland annat inom digitalisering, för att utveckla och kunna erbjuda ett mer
kvalitativt vägtransportsystem i framtiden. Det innebär att forskning och utveckling även
fortsättningsvis kommer att prioriteras för att möjliggöra ett effektivare underhåll framöver.

33
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6.1.2.

Åtgärder och bedömd tillståndsutveckling

Trafikverket har delat in vägnätet i sex
vägtyper för att på en strategisk nivå
kunna beskriva den funktionalitet och
de leveranskvaliteter som ska uppnås
under planperioden. Indelningen
grundar sig på den roll vägtyperna har
i transportsystemet, där indelningen i
sig inte är någon prioritering av
vägnätet. Vägtyperna används för att
beskriva konsekvenserna av de
föreslagna åtgärderna, samt hur
prioriteringar vid medelsbrist kommer
att påverka olika delar av
transportsystemet.

Figur 26 Fördelning av vägtyp 1–3 i Sverige.

Vägtyperna innefattar hela det statliga
vägnätet, och en viss vägsträcka kan
endast tillhöra en vägtyp. I tabell 3
redovisas väglängden för respektive
vägtyp, samt hur de statliga vägarna
fördelar sig procentuellt över
vägtyperna. Kartan i figur 26 visar
fördelningen över landet av vägtyp 1–
3. Det framgår av kartan att vägtyp 1
endast förekommer i Stockholm,
Göteborg och Malmö och att vägtyp 2
och vägtyp 3 förekommer i hela landet.
Tabell 3 Redovisning av väglängder i kilometer och procentuell fördelning över vägnätet för vägtyperna.

Vägtyp

Benämning av vägtyp

Vägtyp 1

Vägar i storstadsområden

Vägtyp 2

Vägar som bildar större
sammanhängande stråk

Vägtyp 3

Längd (km)

Procent
480

0,5

8 000

8,1

Vägar för dagliga resor och
arbetspendling

20 000

20,3

Vägtyp 4

Övriga för näringslivet viktiga vägar

29 760

30,2

Vägtyp 5

Vägar som är viktiga för landsbygden

4 230

4,3

Vägtyp 6

Övriga vägar

36 030

36,6

98 500

100

Totalt

Trafikverket har beskrivit det nuvarande tillståndet i anläggningen i det inriktningsunderlag
som redovisades till regeringen i november 2020. I inriktningsunderlaget framgår att
tillståndet på det statliga vägnätet gradvis har försämrats under en längre tid som en följd av
att medelstilldelningen inte har varit i paritet med de ökade behoven. De ökade behoven
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beror bland annat på mer komplexa anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av
väg- och brokonstruktioner som en följd av att de uppnått sin tekniska livslängd, ökade
trafikmängder och en utveckling mot allt högre fordonsvikter. Tillsammans bidrar det till ett
ökat slitage och en negativ tillståndsutveckling på stora delar av vägnätet.
De tilldelade medlen är inte tillräckliga för att vända den negativa tillståndsutvecklingen på
vägnätet. Det funktionella tillståndet på vägen (vägytan) som trafikanten möter kommer
dock att kunna upprätthållas under början av planperioden för samtliga vägtyper, förutom
på övriga vägar (vägtyp 6) där det kommer bli en fortsatt försämring som successivt ökar
under planperioden.
De föreslagna åtgärderna kommer att bidra till att vägytans tillstånd kan upprätthållas även
på längre sikt för vägtyp 1–3 (vägar i storstadsområden, vägar som bildar större
sammanhängande stråk och vägar för dagliga resor och arbetspendling). Det sker främst
via rekonstruktioner av vägunderbyggnaden på de allra sämsta delarna och ett utökat både
förebyggande- och avhjälpande beläggningsunderhåll. Det funktionella tillståndet på övriga
för näringslivet viktiga vägar förväntas även kunna upprätthållas med stöd av ett utökat
avhjälpande underhåll och positiva synergieffekter från bärighetssatsningen.
En fortsatt satsning på avvattning i förebyggande syfte och ett utökat avhjälpande underhåll
kommer att bidra till att vägytans tillstånd blir oförändrad för vägar som är viktiga för
landsbygden i så stor utsträckning som möjligt. De lågtrafikerade vägarna inom övriga
vägar (vägtyp 6) kommer dock generellt att få ett successivt försämrat tillstånd under
planperioden. Det kommer därför totalt sett bli fler vägar som kommer få en avvikelse mot
underhållsstandarden, men vägarna ska inte tillåtas bli så dåliga att framkomligheten för
lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock behöva anpassas på vissa sträckor under delar av
året.
Under planperioden kommer vägarnas underbyggnad, där tillståndet inte direkt upplevs av
trafikanten, långsamt att försämras för vägar i storstadsområden, vägar som bildar större
sammanhängande stråk, vägar för dagliga resor och arbetspendling. Nedbrytningen ökar
som en följd av att nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan prioriteras
och att åtgärderna i en del fall kommer att bli mer fokuserade på att upprätthålla det
funktionella tillståndet. För vägar som är viktiga för landsbygden och övriga vägar
kommer en snabbare tillståndsförsämring av underbyggnaden att ske under planperioden.
Det kommer även ske en snabbare försämring av underbyggnaden på övriga för
näringslivet viktiga vägar men bärighetssatsningen bidrar till att försämringen inte blir
lika stor som på vägtyp 5 och 6. Utvecklingen kommer att påverka framtida generationer i
form av ett växande reinvesteringsbehov.
Nedan följer en redovisning av vägtyperna och förslagets effekter per vägtyp, där
bedömningen av effekterna för enskilda vägar med statligt driftbidrag är att de ska ha
liknande funktionalitet som för de mest perifera delarna av det statliga vägnätet (vägtyp 6).
De namngivna reinvesteringarna är främst kopplade till vägtyp 2.
Vägtyp 1 – Vägar i storstadsområden
Åtgärder som planeras under planperioden bidrar i första hand till att upprätthålla dagens
funktionalitet. Det sker exempelvis genom att beläggningsåtgärder prioriteras på
storstadsvägarna för att upprätthålla en stabil tillståndsutveckling. Viktiga prioriteringar är
åtgärder som bidrar till att minska buller och förbättra luftkvaliteten i storstadsområdena
samt att underhålla cykelvägar för att bidra till ett ökat aktivt resande.
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Flertalet av de komplexa vägtunnlarna i storstäderna är idag 10–15 år gamla, vilket innebär
att tekniska installationer och system kräver omfattande reinvesteringar. Under
planperioden kommer omställbara skyltar, styrsystem, nödtelefoni, motorvägssystem och
brandlarmsystem att bytas ut i de flesta tunnlarna. På Essingeleden pågår utbyte av det
befintliga motorvägskontrollsystemet som övervakar och styr trafik och trafikinformation,
eftersom systemet närmar sig sin tekniska livslängd.
Under planperioden kommer arbetssätt för effektivare underhåll i storstäderna att
utvecklas. Det handlar exempelvis om arbetssätt för att planera in tider för
underhållsarbeten när sträckor eller körfält ändå är avstängda, och införande av tidsstyrt
underhåll på delar där det är svårt och mycket trafikstörande att utföra akut underhåll.
Vägtyp 2 – Vägar som bildar större sammanhängande stråk
En stabil tillståndsutveckling på vägnätet och avvattningsåtgärder i förebyggande syfte
prioriteras under planperioden för att upprätthålla dagens funktion. Det kommer att
avsättas större resurser än dagens nivå i planen för att åtgärda akuta skador på främst
vägtrummor under höga vägbankar på det högtrafikerade vägnätet, vilket bidrar positivt till
robusthet och tillgänglighet. Åtgärder som förbättrar kapaciteten till en högre bärighetsklass
sker via bärighetssatsningen (avsnitt 6.1.3) som omfattar förstärknings- och
framkomlighetsåtgärder på vägnätet.
Flera motorvägar och andra mittseparerade vägar har passerat sin tekniska livslängd, och en
större satsning på reinvestering av dessa vägsträckor kan av kostnadsskäl inte prioriteras i
planförslaget. Det medför successivt ökade beläggningskostnader under planperioden. I
planförslaget prioriteras fem namngivna sträckor där behoven är som allra störst (se Tabell
4 i avsnitt 6.1.4 ). För att hantera problemet på de övriga prioriterade vägsträckorna
kommer punktinsatser på kortare sträckor att utföras där behoven är som störst.
Inom byggnadsverk prioriteras reinvesteringar och underhåll som syftar till att bromsa
byggnadsverkens nedbrytningstakt. Flera av de stora broarna med underhållsbehov finns på
detta vägnät. Under planperioden planeras flera stora åtgärder som är förhållandevis
kostsamma.
Ett annat prioriterat område är att upprätthålla byggd trafiksäkerhetsstandard. Underhåll av
vägräcken, vägmarkering och vägräffling är åtgärder som prioriteras för att upprätthålla
trafiksäkerhetsstandarden.
Vägtyp 3 – Vägar för dagliga resor och arbetspendling
Beläggning och avvattning prioriteras under planperioden för att upprätthålla dagens
funktion. Det kommer även att ske mindre kapacitetsförbättringar via bärighetssatsningen.
För denna vägtyp är det främst broar som är viktiga för näringslivets transporter som
kommer att förstärkas, eftersom bedömningen är att de flesta vägarna klarar en ökad
belastning från tyngre fordon.
Det kommer att saknas ekonomiskt utrymme för att återta brister i trum- och dikestillstånd
inom denna vägtyp. De mest akuta skadorna på främst vägtrummor under hög vägbank och
under mötesseparerade vägar kommer att tas om hand så kostnadseffektivt som möjligt.
Åtgärdskostnaden för till exempel ett trumbyte blir avsevärt högre vid en akut åtgärd än om
trumbytet kan ske planerat med annan metod, exempelvis med så kallad relining.
Inom byggnadsverk prioriteras reinvesteringar och underhåll som syftar till att bromsa
byggnadsverkens nedbrytningstakt. Underhållet av vägbroar utgörs till exempel av utbyte av
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brodelar och ommålning, det vill säga åtgärder som styrs av tillståndet på vägbron.
Åtgärderna säkerställer att dagens funktion kan upprätthållas under planperioden.
Ett annat prioriterat område är att upprätthålla byggd trafiksäkerhetsstandard, vilket
innebär att åtgärder som underhåll av vägräcken, vägmarkeringar och vägräffling
prioriteras.
Vägtyp 4 – Övriga för näringslivet viktiga vägar
Denna vägtyp består av både belagda vägar och grusvägar. De planerade
underhållsåtgärderna bidrar till att standarden på stora delar av denna vägtyp blir
oförändrad. Vissa delar kommer att få en förbättrad standard via bärighetssatsningen.
Bärighetsåtgärder kommer att bidra till en kapacitetsförbättring, vilket sker via
förstärkningsåtgärder av väg- och brokonstruktioner och andra åtgärder som främjar
framkomligheten för tung trafik på vägnätet.
Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att på så vis bidra till att
nedbrytningen av vägarna minskar. Det saknas ekonomiskt utrymme för att återta brister i
trum- och dikestillstånd. Brister som kan ha stor påverkan på tillståndet i vägsystemet
behöver prioriteras, exempelvis akuta skador på vägtrummor under höga vägbankar.
Underhållet av vägbroar utgörs till exempel av utbyte av brodelar och ommålning, det vill
säga åtgärder som styrs av tillståndet på vägbron. Underhållsåtgärderna i planen bidrar till
att upprätthålla dagens funktion. Bärighetssatsningen kommer att ge positiva synergier för
tillståndet på vägbroarna, eftersom flertalet broar kommer att upprustas för att klara den
nya belastningen.
Vägtyp 5 – Vägar som är viktiga för landsbygden
Lågtrafikerade vägar som är särskilt viktiga för framkomligheten och tillgängligheten på
landsbygden ska prioriteras under planperioden. Tillståndet kommer inte att förbättras
under planperioden men detta vägnät kommer att prioriteras bland de lågtrafikerade
delarna av vägnätet. Det är främst en ökning av det avhjälpande underhållet som kommer
att bidra till att framkomligheten och robustheten ligger på en acceptabel nivå.
Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att på så vis bidra till att
nedbrytningen av vägarna minskar.
Vägtyp 6 – Övriga vägar
Prioriteringen av åtgärder kommer att påverka tillståndet för de lågtrafikerade vägarna.
Beroende på åtgärd kommer en del vägar att få ett förbättrat tillstånd medan en större del av
vägarna får en försämring. Det innebär att risken för mindre störningar och temporära
restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet. Där tillståndet försämras behöver
det avhjälpande underhållet öka för att säkerställa framkomligheten när störningar
uppkommer. Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att bidra till att
nedbrytningen av vägarna minskar.
Enskilda vägar
Många enskilda vägar byggdes mellan 1950 och 1970 eller tidigare. Tillståndet och
underhållsbehovet på dessa vägar liknar behoven på de allra mest lågtrafikerade statliga
vägarna, där behoven för både vägar och broar är stora och kommer att öka i framtiden. I
planförslaget föreslås bidraget till enskilda vägar med statsbidrag ligga i paritet med
föregående plan, med syftet att det ska gå att upprätthålla en liknande standard som för de
mer lågtrafikerade delarna av det statliga vägnätet.
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6.1.3.

Bärighetssatsning

Bärighetsåtgärder är funktionalitetshöjande åtgärder i vägsystemet som syftar till att vägen
ska klara en tyngre belastning och inte riskera en onormalt hög nedbrytningstakt. Framför
allt sker det i form av förstärkning av broar eller vägar, men det kan även inkludera åtgärder
för att klimatanpassa väganläggningen vilket bland annat innebär att göra den mer robust
mot högre vattenflöden och hantera ökade ras- och skredrisker.
Bärighetssatsningen syftar främst till att kunna utvidga BK4-vägnätet men även till att
upprätthålla en god framkomlighet året runt för tung trafik och till att klimatanpassa
vägnätet. Den totala satsningen på bärighetsåtgärder på vägar är 18,2 miljarder kronor och
inriktningen under planperioden är följande.


Successiv upplåtelse av ett vägnät för den nya bärighetsklassen BK4,
med tyngdpunkt på Strategiskt vägnät för tyngre transporter. Satsningen ska
bidra till att de strategiskt utpekade vägarna för tung trafik successivt kan upplåtas
för BK4 i hela Sverige. Vidare ska satsningen bidra till att de viktigaste godsstråken
för tung trafik, inklusive de viktigaste vägarna för den areella näringen, kan upplåtas
för den nya bärighetsklassen.
I planförslaget föreslås därför en satsning på cirka 10,2 miljarder kronor för att
anpassa vägnätet så att det klarar den högre belastningen. Målet är att:
o
o

fullfölja nuvarande plan och upplåta uppemot 70–80 procent av de vägar
som är viktigast för näringslivet för BK4 till år 2029
fortsatt satsa på BK4 med målet att kunna upplåta uppemot 80–90 procent
av det strategiska vägnätet för tyngre transporter under planperioden.

Satsningen ska baseras på samhällsekonomiska principer och prioriteringen
kommer att genomföras i dialog med näringslivet och andra berörda aktörer för att
få ut så stora samhällsnyttor som möjligt.


Framkomlighet året runt för tung trafik – en satsning som syftar till att
vägarna i så stor utsträckning som möjligt ska vara framkomliga för tung trafik året
runt, det vill säga att minska så kallade tillfälliga bärighetsrestriktioner.
I planförslaget föreslås en satsning på cirka 6,5 miljarder kronor. Satsningen
förväntas bidra till att upprätthålla en hög tillgänglighet för tyngre trafik året runt.
Satsningen motiveras med att klimatpåverkan även fortsättningsvis kommer att
bidra till ökade problem med tjällossning och att effekten av ännu tyngre
transporter medför en ökad risk för fler restriktioner om inte åtgärder vidtas.



Riskreducerande åtgärder i vägsystemet på hela det statliga vägnätet
handlar om förbättringsåtgärder i vägsystemet som genomförs för att öka
robustheten i vägtransportsystemet.
I planförslaget föreslås en satsning på cirka 1,5 miljarder kronor för att minska riskoch sårbarheten i vägsystemet som en följd av klimatförändringar. Satsningen syftar
till att anpassa infrastrukturen för klimatpåverkan och därmed bidra till högre
tillförlitlighet och ökad robusthet i vägsystemet.

6.1.4.

Namngivna reinvesteringar

Tabell 4 visar de namngivna reinvesteringarna under planperioden. Reinvesteringar i broar
samt utbyte av motorvägskontrollsystem på Essingeleden är pågående åtgärder som slutförs
i början av planperioden. Reinvestering i vägsträckor är nya åtgärder som kan påbörjas
några år in i planperioden och genomförs på äldre motorvägar och andra mötesseparerade
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vägar för att bidra till att kunna behålla en oförändrad funktionalitet på vägnätets
högtrafikerade delar. Kostnaden för de fem namngivna vägsträckorna uppgår till cirka
2,7 miljarder kronor. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, finns
en mer fullständig reinvesteringsplan.34
Reinvesteringarna som prioriteras är på sträckor där det blir onormalt stora underhålls- och
trafikantkostnader med att fortsätta att utföra enbart förebyggande underhåll, eller göra
punktvisa reinvesteringar. Samtliga reinvesteringar behöver projekteras och för vissa kan
även en särskild trafikutredning krävas. I vilken ordning reinvesteringarna utförs kan
komma att bero på hur de kan samplaneras med andra pågående objekt.

Tabell 4 Namngivna (>300 miljoner kronor) reinvesteringar på väg.

2025–
2027

Reinvestering

E4

ITS Essingeleden

X

E4

Bro över Kalix älv vid Kalix

X

E22

Bro över Helge å Kristianstad

X

222

Skurubroarna

X

841

Stäketbron

X

263

Erikssundsbron

X

E22

Yttre ringvägen Malmö,
motorväg (betongväg)

13,5

X

X

E4

Ölmstad–Huskvarna, motorväg
(södergående körriktning)

14,7

X

X

E4

Östergötland Linköping–
Norrköping, motorväg (åtgärd i
en körriktning)

26,7

X

X

E6

Getinge–Falkenberg, motorväg
(betongväg med körfält i
vardera körriktning)

23,3

X

X

E18

Länsgräns–TPL Jakobsberg,
motorväg

13,4

X

X

6.1.5.

Längdkm

2022–
2024

Vägnr.

2028–2033

X

Effekter på leveranskvalitet

I tabell 5 nedan redovisas bidraget från vidmakthållande väg till leveranskvaliteter under
planperioden. Effekterna på leveranskvaliteterna är satta utifrån vad som bedömts rimligt
att uppnå inom givna ekonomiska ramar.
Under första delen av planperioden kommer nuvarande nivå på leveranskvaliteterna i
princip att vara oförändrad. För de mer högtrafikerade vägarna kommer funktionaliteten
även att kunna upprätthållas under andra delen av planperioden (gäller vägtyp 1–3). Under
andra halvan av planperioden kommer det dock att bli försämringar på vägtyp 4–6. Det

34
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innebär att vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt övriga vägar kommer få
ett sämre tillstånd och robusthet under andra halvan av planperioden, men till viss del även
övriga för näringslivet viktiga vägar. Det försämrade tillståndet kommer även att i viss
utsträckning påverka kapaciteten, punktligheten och användbarheten på vägtyp 5 och 6, det
vill säga vägar som är viktiga för landsbygden och övriga vägar.
En fortsatt satsning på en ny högre bärighetsklass kommer att bidra till ökad kapacitet på
vägar som bildar större sammanhängande stråk, vägar för dagliga resor och
arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga vägar under planperioden. Åtgärder för
att minska buller, ökat aktivt resande och förbättrad luftkvalitet i framför allt storstäder
bidrar positivt till leveranskvaliteten miljö och hälsa.
Trafiksäkerhet är en viktig faktor vid prioritering av underhållsåtgärder och Trafikverket
kommer därför fortsatt att upprätthålla en hög nivå på trafiksäkerheten på hela det statliga
vägnätet. Det innebär bland annat vinterväghållning och sidoområdesskötsel, liksom skötsel
av vägutrustning såsom att säkerställa vilt- och renstängsels funktion för att undvika
kollisioner med vilt och renar. Dessutom finns en stor potential att påverka trafiksäkerheten
med anpassad vägmarkeringsstandard utifrån nya fordons möjligheter att positionera sig på
vägen.
Insatser för att minska utsläppen av växthusgaser görs generellt över vägnätet, eftersom det
bland annat kommer att ställas allt hårdare krav vid upphandling av entreprenörer för att
minska utsläppen. Trafikverket arbetar även kontinuerligt med energieffektivisering vid val
av åtgärd, exempelvis ska klimatkalkyler upprättas i samband med reinvesteringar för att
rätt åtgärd ska kunna prioriteras ur ett klimatperspektiv. En satsning på att ersätta en del av
Trafikverkets fossildrivna färjor med biodieseldrivna eller elektrifierade kommer att ge
positiva klimateffekter.

Tabell 5 Utvecklingen av leveranskvaliteterna under planperioden jämfört med 2021 års nivå.

Leverans-

Vägtyp 1

Vägtyp 2

Vägtyp 3

Robusthet

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Kapacitet

Oförändrad

Förbättrad

Förbättrad

Förbättrad

Punktlighet

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Trafiksäkerhet

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Användbarhet

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

kvalitet

Miljö och
hälsa

Något

Något

förbättrad

förbättrad

Vägtyp 4
Något

Något

sämre

sämre

Klimat1
Notering: 1 Klimateffekter är svårt och inte lämpligt att fördela över vägtyper och geografi.
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Vägtyp 5

Vägtyp 6

Sämre

Något

Något

sämre

sämre
Något
sämre

Robusthet
I tidigare avsnitt framkommer att tillståndet för vägnätet kommer att försämras över
planperioden även om en stor del av funktionaliteten kan hållas oförändrad med hjälp av
avhjälpande underhåll. Robustheten kommer att försämras på övriga för näringslivet
viktiga vägar, vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt på övriga vägar. På
övriga delar av vägnätet kommer vissa delar att förbättras och andra att försämras, men
överlag är bedömningen att den är oförändrad över planperioden för vägtyp 1–3.
Kapacitet
I storstadsområdena kommer det att ställas krav på effektivare trafikledning och
informationshantering för att möta ökade trafikvolymer och leverera nuvarande kapacitet,
samt minimera ofrånkomliga kapacitetsnedsättningar i samband med incidenter och
utförandet av underhåll. Det kan bland annat innebära att planerat underhåll kan
genomföras under tider på dygnet när trafiken är som lägst.
Under planperioden ska bärigheten förbättras, och prioriterade delar av vägnätet kommer
att kunna upplåtas för den högsta bärighetsklassen, BK4. De prioriterade delarna kommer
främst att innefatta vägar som bildar större sammanhängande stråk, vägar för dagliga
resor och arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga vägar. Vilka prioriterade delar
av vägnätet som ska inkluderas i satsningen arbetas fram i dialog med näringslivet och
andra berörda parter. Vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt övriga vägar
kommer sannolikt att få både fler och större avvikelser mot underhållsstandarden och ökade
restriktioner för tung trafik vid extrema väderförhållanden.
Punktlighet
En god förutsägbarhet gällande restider följer av att verksamheten säkerställer funktionen
på anläggningar som påverkar res- och transporttider samt anläggningar som leder och
informerar trafikanter. Anläggningar som används för att leda och styra trafik återfinns
främst i storstadsområden och i vissa större tätorter.
Planen är att förutsägbarheten ska ligga på nuvarande nivå för hela vägnätet under
planperioden. Det bygger på att en viss nivå av trafikledning tillhandahålls och att
möjligheter till omledning av trafik samt generell standard på vägnätet upprätthålls. Det
kommer även att krävas en förbättrad förmåga för trafikstyrning och informationshantering
för att klara av att upprätthålla förutsägbarheten i storstadsområden, i takt med att trafiken
ökar. Åtgärder i form av mer ”lappa och laga”, avhjälpande underhåll, och åtgärder som
säkrar funktionen på kort sikt kommer dock att medföra ökade störningar för trafikanterna.
Trafiksäkerhet
Under planperioden ska trafiksäkerheten i vägsystemet fortsatt ligga på en hög nivå och det
systematiska förbättringsarbete ska fortsätta, bland annat när det gäller säkra arbetsplatser
och att tillvarata de möjligheter som digitaliseringen bidrar till i förbättringsarbetet.
Den höga trafiksäkerhetsnivån bibehålls genom att anläggningen har rätt funktion, vilket
exempelvis kan göras via besiktningsverksamheten eller med hjälp av mer digitala
kontrollsystem i komplexa anläggningar. Det kan handla om att säkerställa att delar av
anläggningen såsom ren- och viltstängsel, vägräcken och trafikkameror har rätt funktion,
men även att rätt åtgärder görs på rätt plats i rätt tid. Digitaliseringen ger möjligheter till
förbättrade systemstöd som bidrar till att verksamheten blir effektivare. Exempelvis skulle
användningen av realtidsdata i beslutsstödsystemen vid halkbekämpning kunna minska
antalet olyckor.
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Användbarhet
Planförslaget bidrar till att användbarheten blir oförändrad på större delen av vägnätet över
planperioden. Användbarheten påverkas av tillståndet på de anläggningar som används av
specifika kundgrupper, och målet över planperioden är att bevara dessa anläggningar på
dagens nivå. Det kommer dock att ske vissa försämringar på de lägst trafikerade delarna av
vägtyp 6, där exempelvis åtgärder i sidoområden och utbyte av skyltar kan komma att
förskjutas över tid.
Det finns även en ambition att höja drift- och underhållsstandarden på begränsade delar av
cykelvägnätet för att bidra till ökad cykling. Satsningen kommer ske på delar där det är
samhällsekonomiskt lönsamt med en standardhöjning och i vissa fall i samband med andra
satsningar på cykelvägar, såsom förbättringar och nybyggnation.
Miljö och hälsa
Inom miljöområdet kommer Trafikverket att fortsätta vårda de miljötillgångar, som sjöar
och vattendrag, artrika vägkanter, alléer med mera som finns och bidra till att de externa
effekterna från vägtransportsystemet på miljö och hälsa ligger inom ramen för de riktlinjer
som är angivna.
Det finns dock en viss eftersläpning även för underhållet av miljötillgångar. Trafikverket
kommer att systematiskt kartlägga dem med ambitionen att kunna återta en viss del av de
brister som finns. En satsning på att upprätthålla en biologisk mångfald kommer vara ett
sådant prioriterat område. Satsningen riktar sig speciellt till att hantera invasiva arter som
påverkar den biologiska mångfalden inom vägområdet.
Klimat
Inom klimatområdet satsar Trafikverket på att minska utsläppen från verksamheten, bland
annat genom att satsa på avvattningsåtgärder på väg som bidrar till längre
åtgärdsintervaller, krav i upphandlingar exempelvis vad gäller utsläpp från
entreprenadmaskiner och återvinning av material. Generellt arbetar Trafikverket även
kontinuerligt med energieffektivisering vid val av åtgärd, till exempel ska klimatkalkyler
upprättas i samband med reinvesteringar för att rätt åtgärd ska kunna prioriteras ur ett
klimatperspektiv. En stor del av den forskning som bedrivs syftar till att transportsystemet
ska kunna bidra till att klimatmålen uppnås.
Trafikverkets färjerederi släpper årligen ut cirka 33 000 ton koldioxid på de leder som ingår
i det statliga uppdraget. I relation till transportsektorns totala utsläpp är denna del liten,
men om Sverige ska vara klimatneutralt år 2045 behöver utsläppen minska för
färjeverksamheten på längre sikt. En satsning på cirka 1 miljard kronor under planperioden
för att påbörja ersättning av Trafikverkets fossildrivna färjor med biodieseldrivna färjor och
elektrifiering kommer att ge positiva klimateffekter. Det kommer att krävas en fortsatt
satsning i framtiden för att nå målet, vilket behöver hanteras i kommande planrevideringar.
Under planperioden ska i första hand dagens standard upprätthållas i hela vägsystemet. Det
säkerställs via tydliga skötselbeskrivningar och ett mer systematiskt uppföljningsarbete. I
framför allt storstadsområden och större tätorter finns en potential att förbättra såväl miljön
som hälsan, genom att bidra till att minska buller och förbättra luftkvalitet. En fortsatt
satsning på underhållet av cykelvägar, längs de statliga vägarna, som används året om för att
bidra till ett aktivt resande kommer även prioriteras. Behovet av förbättringar gäller främst
vintertid. Exempel på frekvent använda cykelvägar är i anslutning till storstäder och på
universitets- och högskoleorter. Vid planering av underhållsåtgärder ska förbättrad
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luftkvalitet och funktionaliteten på bullerreducerande egenskaper i större tätorter
prioriteras.
6.1.6.

Samhällsekonomiska effekter

De samhällsekonomiska beräkningarna för väg är uppdelade i tre delar: belagd väg,
byggnadsverk och bärighetshöjande åtgärder. Effektbedömningarna för vägunderhåll
omfattar emellertid inte hela Trafikverkets anslag för vägunderhåll. Effektbedömningar för
att värdera underhållsinsatser i exempelvis infrasystem, vägutrustning och sidoområden
saknas. För byggnadsverk är beräkningarna uppbyggda utifrån att en jämförelse görs mellan
en optimal strategi ur ett livscykelperspektiv och en alternativ strategi där åtgärden förskjuts
i tid.
De samhällsekonomiska kalkylerna för belagd väg visar på att planförslagets åtgärder för det
belagda vägnätet är samhällsekonomiskt lönsamt. Kalkylerna visar även att samhällsnyttan
skulle bli högre om dagens tillstånd skulle vara oförändrat under planperioden. Det skulle
dock inte nödvändigtvis ge lika hög avkastning per satsad krona, eftersom det främst är
åtgärder på lägre trafikerade delar av vägnätet som tillkommer. Vidare visar kalkylerna att
en högre reinvesteringsnivå på broar skulle ge en högre samhällsnytta, främst som en följd
av att åtgärderna blir mer långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva. Varje ytterligare
skattekrona som läggs på en optimal underhållsstrategi ur ett livscykelperspektiv skulle ge
nyttor som uppgår till 1,44 kronor.35 Slutligen finns det även tidigare samhällsekonomiska
analyser som nyttjats för de delar av bärighetsanslaget som är relaterade till BK4. De
tidigare analyserna indikerade att en utbyggnad av hela det tidigare BK1-vägnätet skulle ge
tillbaka 2,5 kronor per satsad skattekrona.
6.1.7.

Övriga effekter

Förslaget grundar sig på samhällsekonomiska principer där de mer högtrafikerade delarna
med den allra största delen av trafikarbetet prioriteras, och ambitionen med planen är att
kunna behålla standarden på dessa delar av vägnätet (vägtyp 1–3). Ambitionen är även att
kunna leverera en acceptabel standard på det mer perifera vägnätet för att göra det möjligt
att bo och leva i hela landet. Utgångspunkten är att tillståndet ska vara sådant att lätt trafik
ska fungera även på de mest perifera delarna av vägnätet men att hastigheten kan behöva
anpassas på vissa sträckor under delar av året.
Det är inte bara personresorna som ska fungera i hela landet. Det är också viktigt att
näringslivets transporter fungerar effektivt för landets möjlighet till en fortsatt utveckling
och tillväxt och därmed för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Bärighetssatsningen
kommer att bidra till en ökad kapacitet och robusthet i vägsystemet som en följd av att en
allt större del av vägnätet klimatanpassas och får en högre bärighet. Det sker även en ökad
satsning på att tunga transporter ska kunna framföras på vägnätet året runt. Ambitionen är
att åtminstone kunna upprätthålla dagens nivå på framkomlighet, trots den påverkan
klimatförändringarna har på vägnätet med allt fler och längre tjällossningsperioder.
Den sociala dimensionen av hållbarhetsmålet innebär att väg- och järnvägssystemet ska vara
tillgängligt. Underhållsverksamheten prioriterar detta genom att säkerställa en viss
funktionalitet i hela systemet. Det innebär att upprätthålla funktionaliteten på allt från det
mest högtrafikerade nätet till gång- och cykelvägar. Det är framför allt kritiskt vintertid där
det är viktigt med en effektiv snöröjning, speciellt vid bytespunkter i systemet, det vill säga
stationer, busshållplatser, cykelvägar till och från stationshus och färjeterminaler med mera.
35

Observera att detta inte är en nettonuvärdeskvot, den går alltså inte att jämföra med NNK för
övriga teknikslag.
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Trafikverket strävar även efter att arbeta ekonomiskt hållbart men generellt kommer
andelen avhjälpande underhåll att öka under planperioden för att i så hög utsträckning som
möjligt klara av att leverera den funktionalitet som efterfrågas. Ambitionen är dock att de
allra mest akuta reinvesteringsbehoven på högtrafikerade delar av vägnätet kommer att
omhändertas. Generellt kommer dock planen att bidra till mer kortsiktiga åtgärder som är
mindre optimala ur ett livscykelperspektiv, med följden att behoven för vidmakthållande på
väg successivt kommer att öka. De förväntade effekterna från digitaliseringens möjligheter
och uppbyggnaden av en så kallad digital tvilling kommer att bidra till ett framtida
underhåll som är mer effektivt, kvalitativt och träffsäkert. Det är en stor utmaning att bygga
upp den verksamheten och säkerställa att de positiva effekterna kan realiseras så snabbt
som möjligt.
6.1.8.

Ekonomisk sammanställning

Tabell 6 visar den ekonomiska sammanställningen för vidmakthållande av väg under
perioden 2022 – 2033.

Tabell 6 Ekonomisk sammanställning för vidmakthållande av väg under perioden 2022–2033. Miljoner kronor.

Väganläggningar

IT

Trafikledning

Färja

Övrigt Summa

Ramar

Drift och underhåll av
vägar,
varav:
Reinvestering
Underhåll

18 000
111 500

18 000
800

112 300

Övriga kostnader inom
underhållsverksamheten
Drift

7 600
3 300

5 100

3 600 11 200

7 600
23 200

Forskning och
innovation

2 300

Bärighet och tjälsäkring
av vägar

18 200

Bidrag för drift till
enskilda vägar

14 000

Civil beredskap

1 400

Totalt

1 400
197 000

Väganläggningen
På väganläggningar utförs reinvesteringar, det vill säga utbyten eller upprustning av
väganläggningen där grundsyftet är att återställa eller vidmakthålla anläggningens funktion.
Utöver själva produktionskostnaderna ingår även andra kostnader som kan hänföras direkt
till den enskilda reinvesteringen, exempelvis projekteringskostnader och kostnader för
byggledning.
I underhåll ingår förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder samt övrig skötsel av
anläggningen som exempelvis supportavtal, larmavtal, städning av rastplatser och
bevakning. Till förebyggande underhållsåtgärder räknas även besiktningar och
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tillståndsmätningar. I kostnaden ingår åtgärder som utförs i Trafikverkets roll som
beställare av underhållsåtgärder såsom upphandling, kontraktsstyrning, byggledning och
leveransuppföljning.
Drift av väganläggningen avser tekniska, administrativa och styrande åtgärder i
anläggningen som inte är underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av
vägförbindelser. Exempel på sådan verksamhet är elförsörjning, tele- och
radiokommunikation och teletransmission. Där ingår också reglering av broar.
Civil beredskap är i ett uppbyggnadsskede utifrån riktlinjer i totalförsvarspropositionen
(prop. 2020/21:30). Den verksamhet kopplad till krisberedskap och höjd beredskap som är
relaterad till vidmakthållande av väg omfattar åtgärder för 1,4 miljarder kronor för
planperioden. I detta innefattas bland annat förstärkning av informationssäkerhet,
bemanning av beredskapsverksamheten, beredskaps- och kontinuitetsplanering, fysisk
säkerhet, utbildning och övning samt beredskapsmaterial.
It-anläggningen
Kostnader för it-anläggningen innefattar underhåll och den operativa driften av itinfrastrukturen för vägsystemet inklusive drift och förvaltning av it-miljöer,
teknikutrymmen, kommunikations- och radionät, utrustning i trafikledningscentraler samt
verksamhetsutveckling.
Trafikledning
I kostnaden för trafikledning ingår den operativa driften av trafikledningscentraler,
förvaltning, tillhandahållandet av öppna data samt verksamhetsutveckling.
Färja
Kostnader för färjeverksamheten innefattar drift och underhåll av färjor och färjelägen,
räntor och amorteringar för nyinvesteringar och konverteringar.
Övrigt
De övriga kostnaderna inom underhållsverksamheten är kostnader som är direkt
hänförbara till att förvalta väganläggningen men som inte är direkta underhållsåtgärder,
exempelvis förvaltning av informationssystem, analyser och prioriteringar, strategier,
miljöstöd, handläggning av ledningsärenden samt utveckling, standardisering och
normering av underhåll och vägnätet.

6.2.

Vidmakthållande av järnvägar

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet som består av
cirka 14 200 kilometer spår och cirka 11 000 spårväxlar, där cirka 84 procent av spåren är
elektrifierade. Det finns även cirka 4 550 järnvägsbroar, 7 000 plankorsningar med
tillhörande vägskyddsanordningar och över 500 stationer längs det statliga järnvägsnätet.
Järnvägssystemet innefattar även elkraftsystem, tunnlar, signalställverk, it- och
telekominfrastruktur samt system för trafik- och driftledning som kräver drift och
underhåll.
Huvudinriktningen för underhållet av järnvägsanläggningen är att säkerställa att hela
järnvägssystemet har en hög säkerhetsstandard och att hela systemet är tillgängligt, det vill
säga att banorna som trafikeras idag även kan trafikeras i framtiden. Trafikverkets
långsiktiga mål är att ur ett livscykelkostnadsperspektiv skapa rätt kombination av
förebyggande och avhjälpande underhåll och att styra mot en ökad andel förebyggande
underhåll.
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Inriktningen syftar även till att återta en del av det eftersatta underhållet på några av de
högst trafikerade delarna av anläggningen. Det handlar om att öka robustheten och
säkerställa en hög funktionalitet för de fyra särskilt utpekade transportflödena: Västra
stambanan (Stockholm–Göteborg), Södra stambanan (Stockholm–Malmö), norra
godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan (Luleå–Riksgränsen). Dessa är utvalda i
branschsamverkan som några av Sveriges viktigaste transportflöden.
I inriktningsunderlaget som rapporterades till regeringen beskriver Trafikverket det
nuvarande tillståndet i anläggningen och konstaterar att järnvägsanläggningens tillstånd
sammantaget under lång tid har försämrats. Försämringen beror på att den
anläggningsmassa som har uppnått sin tekniska livslängd inte har kunnat återställas i
tillräcklig takt.
Trafikverket arbetar med att förlänga den funktionella livslängden och kan göra det genom
att förbättra kunskapen om anläggningens nedbrytning. I kombination med exempelvis
automatisering av tillståndsövervakning och tillståndsanalyser, kommer Trafikverket att
kunna bli mera träffsäkert i valet mellan förebyggande åtgärder, mindre utbyten,
reparationer och större reinvesteringar. Utbytesbehovet är dock stort inom flera teknikslag
och ökar framför allt mot slutet av planperioden. Som exempel kan nämnas att Trafikverket
i regeringsuppdraget om översyn av ERTMS anger att fibernätet behöver uppdateras. Det
handlar dels om att ersätta befintlig fiber som passerat sin tekniska livslängd, dels om att
utöka den nuvarande omfattningen. I de fall utbyte av befintlig fiber krävs i snabbare takt än
vad utrullningen av ERTMS kräver, kan det betraktas som ett vidmakthållande.
Under planperioden kommer järnvägssystemet att växa i och med att ett antal
järnvägsanläggningar tas i bruk. Exempel på tillkommande anläggningar är
Varbergstunneln (dubbelspår), Ängelholm–Maria (dubbelspår), Hallsberg–Degerön
(dubbelspår), Värnamo–Jönköping/Nässjö och Lund (Högevall)–Flackarp.
De tillkommande anläggningarna beräknas generera drift- och underhållskostnader på cirka
1 miljard kronor under planperioden. De tillkommande anläggningarna påverkar dock inte
reinvesteringsbehovet under planperioden. Däremot medför de en ökning av drift- och
underhållskostnaderna, både för att anläggningsmassan ökar och för att nya anläggningar
oftast medför mer komplexa tekniska lösningar med kortare livslängd.
6.2.1.

Prioriteringsprinciper

Åtgärdsplanen för vidmakthållande av järnväg är framtagen på samhällsekonomiska
grunder och utifrån att infrastrukturen ska förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. De
prioriteringsgrunder som Trafikverket följer inom underhållsverksamheten under
kommande planperiod utgår anläggningens användning och funktion i järnvägssystemet
vilket reflekteras i de prioriterade transportflödena och bantyperna36. Bantyperna beskrivs i
avsnitt 6.2.3.
Särskilda principer vid prioritering av underhålls- och reinvesteringsåtgärder vid
medelsbrist för järnvägssystemet är följande:


Grundläggande funktioner för framkomlighet, säkerhet, tillgänglighet och miljö ska
säkerställas för hela det statliga järnvägsnätet.

36

Trafikverket har åtta olika bantyper, varav två är olika typer av bangårdar. För en närmare
beskrivning, se Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:226.
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Satsa på förebyggande underhåll i form av mindre utbyten och reparationer för att
öka anläggningens livslängd och minska reinvesteringsbehovet.

Under planperioden gäller följande prioritering:


Fortsatt satsning på de fyra särskilt utpekade transportflödena för att öka
robustheten, med fortsatt fokus på i första hand Malmbanan men även norra
godsflödet Hallsberg–Luleå i slutet på planperioden.



Dagens funktionalitet upprätthålls på de ytterligare tio utpekade transportflödena
samt banor i storstadsområden, banor som bildar större sammanhängande stråk
och banor med omfattande godstransporter och resandetrafik. På dessa flöden
ligger fokus på att upprätthålla dagens hastighet och bärighet.



För banor för dagliga resor och arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga
banor kan det förekomma temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar.
Fokus ligger på nödvändigt underhåll för att säkerställa grundläggande
funktionalitet.



För rangerbangårdar är ambitionen att upprätthålla dagens funktion i Hallsberg och
Malmö samt att återställa funktionen på Sävenäs. För övriga rangerbangårdar avser
Trafikverket att ta fram underlag inför kommande planrevidering.



Namngivna reinvesteringar under första halvan av planperioden ska genomföras om
det inte finns särskilda skäl som talar emot. Reinvesteringar under andra halvan av
planperioden kan komma att omprioriteras.

6.2.2.
Åtgärder och bedömd
tillståndsutveckling

Figur 27 Prioriterade transportflöden

Inom ramen för branschsamverkan har fjorton
transportflöden med både person- och godstrafik
pekats ut som viktiga. Av dessa transportflöden har de
fyra som redovisas i figur 27 pekats ut som särskilt
samhällsekonomiskt viktiga:


Luleå–Boden–Riksgränsen



Hallsberg–Luleå



Stockholm–Göteborg



Stockholm–Malmö.

I de fyra prioriterade transportflödena finns banor i
storstadsområden (bantyp 1), banor som bildar större
sammanhängande stråk (bantyp 2) och banor med
omfattande godstransporter och resandetrafik
(bantyp 3).
Den bedömda tillståndsutvecklingen till följd av
åtgärderna på de fyra särskilt utpekade
transportflödena och bantyp 1–6 beskrivs nedan.
Övriga transportflöden beskrivs i underlagsrapporten
om vidmakthållande.
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Luleå–Boden–Riksgränsen
I dag finns ett eftersatt underhåll längs stora delar av sträckan. Mellan Gällivare och Kiruna
trafikeras anläggningen med en trafiklast som högre än vad den en gång dimensionerades
för, vilket riskerar att påverka banans robusthet och kapacitet då nedbrytningen av
anläggningen sker betydligt snabbare än beräknat. Kontaktledningsstolparna är idag cirka
100 år gamla och kontaktledningshängverket cirka 25 år, och det finns ett stort behov av
upprustning.
De satsningar som planeras under planperioden är spår- och växelbyten på Malmbanan,
sträckorna Boden–Harrträsk och Gällivare–Råtsi, samt kontaktledningsupprustning på
sträckorna Boden–Murjek och Murjek–Gällivare. Även vilt- och renstängsel samt
bergunderhåll i bergskärningar är planerade. Broarna på Malmbanan belastas med en
trafiklast som är högre än vad de en gång dimensionerades för. Nya beräkningar visar dock
att de klarar dagens trafiklaster. Ett tiotal broar kommer att bytas ut och ett antal
förstärkningsåtgärder kommer att utföras på befintliga broar under perioden. Mycket av
reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av ERTMS.
Hallsberg–Luleå
Underhållet av banöverbyggnaden är eftersatt, vilket medför försämrad robusthet och
inskränkningar i trafiken. Åtgärdsbehovet är också stort för elsystemet på Stambanan
genom Övre Norrland. Det förekommer driftstörningar och ett betydande antal fel och
merförseningar37 är orsakade av elsystemet.
De satsningar som planeras under planperioden är kontaktledningsupprustning på
sträckorna Hallsberg–Frövi, Långsele–Vännäs och Bräcke–Långsele samt underhåll av
bergskärningar och riktade spårväxelbyten. Förutom underhåll kommer ett antal av broarna
på sträckan att bytas ut för att dagens funktion och robusthet ska vara oförändrad.
Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av
ERTMS, vilket planeras ske efter denna planperiod. Den åldrande signalanläggningen och
eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en ökad risk för driftstörningar under
den andra halvan av perioden.
Stockholm–Göteborg
Med tidigare satsningar har stora reinvesteringar utförts och planperioden kan påbörjas
utan några hastighetsnedsättningar på detta flöde, men det finns brister kring Göteborgs
närområde när det gäller spår och växlar.
De satsningar som planeras under planperioden är riktade spårväxelbyten som genomförs
på flera områden längs transportflödet samt kontaktledningsupprustning mellan
Falköping–Olskroken, Järna–Sköldinge och Hallsberg–Sköldinge samt bergrensning och
förstärkning i bergskärningar. Station Stockholms södra har ett stort reinvesteringsbehov
inom byggnadsverk, där åtgärder på stationen och anslutande tunnlar planeras. De många
planerade och prioriterade åtgärderna längs flödet medför att det finns en risk att det kan bli
svårt att få tillräckligt mycket tider i spår för utförande utan att kapaciteten påverkas i allt
för stor omfattning.
Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av
ERTMS, som förväntas starta på sträckan under senare delen av planperioden. Den
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åldrande signalanläggningen och eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en
ökad risk för driftstörningar under den andra halvan av perioden.
Stockholm–Malmö
Med tidigare satsningar har stora reinvesteringar utförts och planperioden kan påbörjas
utan några hastighetsnedsättningar på detta flöde, men det finns brister som kan påverka
robustheten. De reinvesteringar som har gjorts och som kommer att genomföras under
planperioden för spår och spårväxlar har inriktningen att säkerställa den långsiktiga
funktionaliteten och robustheten.
De satsningar som görs under planperioden på det utpekade transportflödet, är exempelvis
kontaktledningsupprustning Älmhult–Hässleholm och Katrineholm–Åby–Mjölby; ett antal
broar kommer att bytas ut eller byggas om, och dessutom utförs bergunderhåll, såsom
bergrensning och förstärkning i bergskärningar.
Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av
ERTMS, som förväntas starta på sträckan under andra halvan av planperioden. Den
åldrande signalanläggningen och eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en
ökad risk för driftstörningar under den andra halvan av perioden.
6.2.3.

Effekt per bantyp

Järnvägen är indelad i åtta bantyper där bantyp 7 och 8 är någon form av bangårdar. Övriga
sex bantyper redovisas i tabell 7. Tillståndet på bantyperna är varierande men det som gäller
för alla bantyper är att genom en mix av basunderhåll, förstärkt underhåll och
reinvesteringar kommer ambitionen vara att kunna tillhandahålla en grundläggande
funktionalitet (framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet, miljö) i järnvägssystemet.

Tabell 7 Redovisning av längden respektive andelen för trafikverkets bantyper, exklusive rangerbangårdar och övriga
bangårdar.

Bantyp Benämning av bantyp

Längd (spår-km)

Procent

1

Banor i storstadsområden

1 405

10

2

Banor som bildar större sammanhängande stråk

4 313

30

3

Banor med omfattande godstransporter och
resandetrafik

4 534

31

4

Banor för dagliga resor och arbetspendling

2 020

14

5

Övriga för näringslivet viktiga banor

1 463

10

6

Banor med ringa eller ingen trafik

311

2

De bantyper som ingår i något av de fyra särskilt utpekade transportflödena kommer under
planperioden att få ett förbättrat tekniskt tillstånd vilket bidrar till en generellt sett
förbättrad robusthet. Detta sker genom satsningar för att återställa det eftersatta
underhållet och fortsätta ta hand om resterande anläggning som uppnår sin livslängd under
perioden. Många banor som tillhör bantyp 1–3 ingår i dessa flöden, där de stora delarna
återfinns inom bantyp 2 och 3. Övriga banor inom bantyp 1–3 kommer att tas om hand
genom en mix av reinvesteringar och förstärkt underhåll för att banornas robusthet och
punktlighet ska förbli oförändrad. Under slutet av planperioden kommer en större del av
anläggningen att uppnå sin tekniska livslängd än vad som kan omhändertas, och det
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kommer att finnas viss risk för kortvariga driftstörningar. Tillståndet förväntas vara bättre
eller oförändrat efter planperioden.
För bantyp 4 och 5 och för bangårdar är tillståndet varierande. Vissa banor är i relativt bra
skick, medan andra har hastighets- och bärighetsnedsättningar eller risk för sådana. Vissa
av hastighetsnedsättningarna kommer att kunna åtgärdas i början av planperioden.
Majoriteten av de reinvesteringar som görs under perioden kommer dock att ha
inriktningen att säkerställa funktionaliteten på omledningsbanor för att upprätthålla
redundansen i järnvägssystemet. Grundläggande funktionalitet kommer att säkerställas
genom att så långt det är möjligt satsa på avhjälpande underhåll och förstärkt underhåll
med syfte att förlänga livslängden på äldre delar av anläggningen.
Nedan följer en redovisning av förslagets effekter per bantyp. Bedömningen är att bantyp 1–
3 kommer att få ett förbättrat tillstånd under planperioden. Bantyp 4 och 5 kommer att få
ett försämrat tekniskt tillstånd med följd att risken för temporära effekter på trafiken ökar
på vissa banor. För bantyp 6 kan inte grundläggande funktionalitet säkerställas, men för
tillfället trafikeras inte dessa banor.
Bantyp 1 – Banor i storstadsområden. De flesta banorna i storstadsområdena är redan
i början av planperioden i relativt bra skick. För de delar av bantypen som ingår i de fyra
särskilt utpekade transportflödena är inriktningen att fortsätta återställa funktionaliteten.
För de delar av bantyp 1 som ingår i de övriga tio utpekade transportflödena kommer
Trafikverket att verka för att upprätthålla funktionaliteten.
Bantyp 2 – Banor som bildar större sammanhängande stråk. De flesta banorna är
redan i början av planperioden i relativt bra skick. För de banor som ingår i de fyra särskilt
utpekade transportflödena är inriktningen att fortsätta återställa funktionaliteten genom
omfattande utbyten, vilket bidrar till en ökad robusthet och punktlighet. För övriga delar av
bantyp 2 kommer Trafikverket under första delen av planperioden att verka för att
upprätthålla statusen, och under perioden 2026–2033 kommer fokus att vara att minska
risken för störningar i trafiken och därmed kunna bibehålla den funktionaliteten.
Bantyp 3 – Banor med omfattande godstransporter och resandetrafik. Flera
banor har i början av planperioden ett stort reinvesteringsbehov. För de banor inom bantyp
3 som ingår i de fyra särskilt utpekade transportflödena är inriktningen att satsa på att
återställa tillståndet och därmed öka robustheten.
För övriga delar av bantyp 3 kommer Trafikverket under första delen av planperioden att
verka för att bibehålla funktionaliteten och under senare delen av perioden kommer fokus
att vara på att omhänderta eventuella risker för påverkan på trafiken. Under senare delen av
planperioden finns risk för en mindre påverkan på trafiken på övriga banor av bantyp 3,
eftersom en allt större andel av anläggningsmassan börjar uppnå sin tekniska livslängd.
Bantyp 4 – Banor för dagliga resor och arbetspendling. Många av banorna har i
början av planperioden ett stort reinvesteringsbehov. Utöver ett fåtal reinvesteringar på
omledningsbanor är inriktningen att satsa på förebyggande underhåll i form av mindre
utbyten och reparationer och avhjälpande underhåll för att öka anläggningens livslängd och
skjuta större åtgärder på framtiden. Förväntade effekter är att robustheten försämras och
det finns en ökad risk för påverkan på trafiken och temporära hastighets- eller
bärighetsnedsättningar, framför allt på de mest lågtrafikerade banorna.
Bantyp 5 – Övriga för näringslivet viktiga banor. De flesta banorna har i början av
planperioden ett stort reinvesteringsbehov. Utöver ett fåtal reinvesteringar är inriktningen
att vårda banorna och satsa på förebyggande underhåll i form av mindre utbyten och
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reparationer för att öka anläggningens livslängd och minska reinvesteringsbehovet.
Förväntade effekter är att robustheten försämras, och det finns en ökad risk för påverkan på
trafiken och temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar på vissa av de mest
lågtrafikerade banorna.
Bantyp 6 – Banor med ringa eller ingen trafik. Banor med ringa eller ingen trafik
prioriteras inte om inga särskilda skäl föreligger, eftersom de i princip är otrafikerade delar
av anläggningen. En ökad risk finns för temporära hastighetsnedsättningar på de mest
lågtrafikerade banorna.
Bantyp 7 – Rangerbangårdar. Bangårdarna inom denna kategori har generellt ett stort
eftersatt underhåll. Ambitionen är att upprätthålla dagens funktion på Hallsberg och Malmö
samt att återställa funktionen på Sävenäs (en upprustning ingår som en
reinvesteringsåtgärd i planförslaget). För övriga rangerbangårdar avser Trafikverket att ta
fram en utredning som underlag för kommande planrevidering.
Bantyp 8 – Övriga bangårdar. Bangårdarna inom denna kategori har generellt ett stort
eftersatt underhåll och här kommer grundläggande funktionalitet att upprätthållas.
6.2.4.

Namngivna reinvesteringar

Merparten av de planerade reinvesteringarna, cirka 90 procent, uppgår till strax under
100 miljoner kronor. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, finns
en mer fullständig reinvesteringsplan.38 I tabell 8 redovisas större planerade reinvesteringar
med en bedömd kostnad på över 300 miljoner kronor. Reinvesteringar i tabell 8 som är
angivna under planperiodens andra hälft är preliminära och kan komma att omprioriteras.
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Tabell 8 Större (> 300 miljoner kronor) namngivna reinvesteringar på järnväg.

Stråk

Reinvestering

20222025

20262029

20302033

X

X

Bohusbanan

Uddevalla–Strömstad

Kontaktledning

Dalabanan

Uppsala–Sala–
Avesta/Krylbo

Spår- och växelbyte

X

X

Dalabanan

Uppsala–Avesta/Krylbo

Kontaktledning

X

X

Dalabanan

Siljansbanan

Kontaktledning

X

X

Godsstråket genom
Bergslagen

Hallsberg–Frövi

Kontaktledning

Godsstråket genom
Bergslagen

Örebro–Frövi

Spår- och växelbyte

X

Göteborg

Sävenäs

Rangerbangård

X

Jönköpingsbanan

Falköping–Nässjö

Kontaktledning

X

X

Kust till kustbanan

Hillared–Hestra

Spår- och växelbyte

X

X

Malmbanan

Boden–Harrträsk

Spår- och växelbyte

X

Malmbanan

Gällivare–Råtsi

Spår- och växelbyte

X

Malmbanan

Boden–Murjek,
Murjek–Gällivare,

Kontaktledning

X

X

Mälarbanan

Västerås–Kungsängen

Signalställverk

X

X

Mälarbanan

Frövi–Köping,
Hovsta–Jädersbruk

Signalställverk

X

X

Mälarbanan

Tillberga–Jädersbruk,
Eskilstuna–Kolbäck

Spår- och växelbyte

Norge/Vänerbanan
med Nordlänken

Åmål–Mellerud

Spår- och växelbyte

X

Norge/Vänerbanan
med Nordlänken

Åmål–Kil

Kontaktledning

X

Piteåbanan,
Skelleftebanan

Piteå- och Skelleftebanan Spårbyte

Stambanan genom
Övre Norrland

Stambanan genom
Övre Norrland

Kontaktledning

Stambanan genom
Övre Norrland

Vännäs–Boden S

Kontaktledning

Stambanan genom
Övre Norrland

Bräcke–Långsele

Kontaktledning

X

X

Stångådals- och
Tjustbanorna

Linköping–Västervik,
Bjärka-Säby–Rimforsa

Radioblockeringssystem

X

X

Södra stambanan

Katrineholm–Åby–Mjölby

Kontaktledning

Södra stambanan

Älmhult–Hässleholm

Kontaktledning

X

Värmlandsbanan

Laxå–Kil

Spår- och växelbyte

X

Västra stambanan

Alingsås–Olskroken

Kontaktledning

X

Västra stambanan

Falköping–Alingsås

Kontaktledning

X

X

Västra stambanan

Järna–Sköldinge

Kontaktledning

X

X

Västra stambanan

Hallsberg–Sköldinge

Kontaktledning

Ådalsbanan

Västeraspby–-Långsele

Spårbyte

X

Älvsborgsbanan

Vänersborg Trollhätte
kanal

Brobyte

X
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X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

6.2.5.

Effekter på leveranskvalitet

Effekterna på leveranskvaliteterna bedöms på basis av utvecklingen hos olika
tillståndsindikatorer och är satta utifrån vad som bedömts rimligt att uppnå inom givna
ekonomiska ramar. Exempel på sådana indikatorer är funktionellt tillstånd och teknisk
livslängd på nyckelkomponenter som har stor påverkan på framför allt robustheten, som i
sin tur ger effekt på övriga leveranskvaliteter.
Under planperioden kommer nuvarande nivå på leveranskvaliteterna i princip att kunna
upprätthållas för bantyp 1. För bantyp 2 och 3 kommer satsningarna på de fyra utpekade
transportflödena att generera förbättrad robusthet, kapacitet och punktlighet. Bantyp 4–6
kommer att få ett sämre tillstånd, vilket påverkar robustheten och därmed kapaciteten och
punktligheten i olika omfattning beroende på tillståndet på banorna.
Trafikverket kommer att fortsätta att förebygga, upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister i
järnvägsanläggningen, och därmed bidra till att leverera en hög säkerhetsnivå på samtliga
bantyper. Åtgärder för att leverera en fortsatt god nivå på användbarhet, miljö och hälsa
görs över hela järnvägsnätet genom att bland annat tillgodose tillgängligheten till
järnvägsanläggningen för specifika kundgrupper samt fortsätta att vårda de miljötillgångar
som finns. I tabell 9 nedan redovisas underhållets bidrag till järnvägssystemets
leveranskvaliteter under planperioden.
Tabell 9 Utveckling av leveranskvaliteterna under planperioden, jämfört med 2021 års nivå.

Leverans-

Bantyp 1

Bantyp 2

Robusthet

Oförändrad

Förbättrad

Kapacitet

Oförändrad

Förbättrad

Punktlighet

Oförändrad

Förbättrad

Trafiksäkerhet

Oförändrad

Oförändrad

kvalitet

Bantyp 3

Bantyp 4

Bantyp 5

Bantyp 6

Något
förbättrad
Något
förbättrad
Något
förbättrad

Något
sämre
Något
sämre
Något
sämre

Sämre

Något
sämre

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad

Något
sämre
Något
sämre

Användbarhet

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Miljö och
hälsa

Något
sämre

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad
Oförändrad

Klimat
Notering: Klimateffekter är inte lämpliga att fördela över bantyper och geografi

Robusthet
Planperioden innehåller satsningar på de fyra särskilt utpekade transportflödena, vilka
främst ingår i bantyp 1–3. Ambitionen är att återställa banorna till beslutad standard med
en fortsatt satsning på Malmbanan och Luleå–Hallsberg under andra delen av
planperioden. Sammantaget ska satsningarna bidra till en förbättrad robusthet med mindre
risk för störningar. För de banor inom typ 1–3 som inte ingår i något av de särskilt utpekade
flödena kommer nuvarande robusthet att kunna upprätthållas under planperioden.
Inriktningen i planen innebär att lägre trafikerade banor inom bantyp 4 och 5 kan få en
försämrad robusthet med temporära nedsättningar i funktionaliteten som en följd av en
försämrad tillståndsutveckling. Bantyp 6 består i princip av otrafikerade banor som inte
kommer att prioriteras, och i princip samtliga av dessa banor kommer att få en något
försämrad robusthet under perioden.
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Kapacitet
Trafikverket har i dagsläget inte några hastighetsnedsättningar på de stora flödena, men det
finns vissa risker för nedsättningar på ett antal banor inom bantyp 3. Ambitionen är att
under planperioden återställa det eftersatta underhållet på de fyra särskilt utpekade
transportflödena med minskade risker för kapacitetsstörningar som följd. För de banor i
bantyp 1–3 som inte ingår i något av de särskild utpekade flödena kommer nuvarande
kapacitet att vara oförändrad under planperioden.
Det är framför allt satsningar på teknikområdet Bana som påverkar kapaciteten. Dock kan
kapaciteten under delar av planperioden påverkas negativt eftersom banarbeten kommer att
kräva tider i spår, vilket påverkar kapaciteten.
Banor inom bantyp 4 och 5 riskerar att få ett försämrat tillstånd, vilket kan leda till
försämrad kapacitet med temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar. När det gäller
bantyp 6 är trafiken ringa eller obefintlig.
Punktlighet
Den sammantagna effekten på punktlighet på Trafikverkets alla banor är störst på de flöden
som har mest trafik. Ambitionen är att de mest trafikerade banorna totalt sett ska få en
oförändrad eller förbättrad punktlighet under planperioden. Under planperioden bedöms
vidmakthållandet av järnvägen bidra till att öka punktligheten främst på Södra stambanan
och Västra stambanan samt på sträckorna Luleå–Boden–Riksgränsen och Hallsberg–Luleå.
Lägre trafikerade banor inom bantyp 4 och 5 riskerar att få ett försämrat tillstånd under
andra halvan av planperioden, vilket kan leda till försämrad punktlighet under vissa
perioder.
Trafiksäkerhet
Trafikverket ska upprätthålla den redan idag mycket höga säkerhetsnivån och sträva efter
att skapa förutsättningar för en ännu högre säkerhet för resenärer, lokförare, personal och
entreprenörer. Trafikverket kommer att fortsätta att prioritera säkerheten på järnvägen.
Underhållsåtgärder som är säkerhetsrelaterade prioriteras därmed mycket högt och
förstärkt underhåll ska genomföras där det är nödvändigt. För att kunna säkerställa
säkerheten kan Trafikverket i väntan på nödvändiga utbyten i vissa fall behöva sänka
hastigheten och därmed tillfälligt försämra järnvägsnätets kapacitet.
Användbarhet
Satsningarna på de särskilt utpekade transportflödena bidrar till att användbarheten
förbättras eftersom ökad punktlighet och robusthet ger en förbättrad tillgänglighet. På
övriga sträckor är ambitionen att kunna behålla dagens nivå. Det gäller exempelvis även
tillgänglighet inom stationsområden med tillhörande ytor för alla användare och en god
trafikinformation.
Miljö och hälsa
Inom miljöområdet kommer Trafikverket att fortsätta vårda de miljötillgångar som finns.
En satsning på att upprätthålla en biologisk mångfald kommer vara ett prioriterat område.
Satsningen riktar sig speciellt mot att hantera invasiva arter som påverkar bankroppen och
den biologiska mångfalden.
Inom klimatområdet satsar Trafikverket även på att minska utsläppen från
underhållsverksamheten bland annat genom att i upphandlingar ställa krav på exempelvis
utsläpp från entreprenadmaskiner och återvinning av material. Generellt arbetar
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Trafikverket även kontinuerligt med energieffektivisering vid val av åtgärd,
konstruktionstyp och hur arbetet utförs.
6.2.6.

Samhällsekonomiska effekter

Analysen av vidmakthållande av järnvägsanläggningen utgår ifrån reinvesteringars effekter
på utökat underhåll och förseningar för resenärer. Reinvesteringar utgörs av åtgärder som
ersätter delar av anläggningen som passerat sin tekniska livslängd. Effekterna uppstår av att
en äldre anläggning kräver ett utökat underhåll som är mer kostsamt och att felfrekvensen
är högre och bidrar till en sämre punktlighet.
Analyserna av de samhällsekonomiska effekterna av vidmakthållande på järnväg visar att
det vore samhällsekonomiskt effektivt att utföra mer reinvesteringar än vad Trafikverket
kan prioritera i den gällande planen. Planförslaget är samhällsekonomiskt lönsamt
(NNKi=0,7) jämfört med den gällande planen men en utökning av anslaget så att det
eftersatta underhållet hålls på samma nivå som idag skulle bidra till en högre
samhällsekonomisk lönsamhet (NNKi=1,0) i jämförelse med den gällande planen.
6.2.7.

Övriga effekter

Förslaget grundar sig på samhällsekonomiska principer där de mer högtrafikerade delarna
med den allra största delen av trafikarbetet prioriteras. Målet är att ta hand om
reinvesteringsbehoven på de allra viktigaste person- och godsbanorna i så stor utsträckning
som möjligt och samtidigt upprätthålla funktionaliteten på de övriga banor som branschen
prioriterar. Den ökade robustheten som återställandet ger bidrar till att mindre trafikerade
delar kan få temporära trafikala nedsättningar. Bedömningen är dock att planen totalt sett
kommer att bidra till en robustare och mer tillgänglig och punktlig järnväg ur såväl
persontrafikens som godstrafikens perspektiv.
En större andel av järnvägsanläggningen kommer att ha uppnått sin tekniska livslängd vid
planperiodens utgång jämfört med nuläget, och framförallt sker denna utveckling under
andra delen av planperioden. Trafikverket bedömer att större effekter för trafiken kan
undvikas genom livslängdsförlängande åtgärder i form av förstärkt underhåll i vissa lägen
och mer avhjälpande underhåll i andra lägen. Det innebär att även behoven för
vidmakthållandet av järnvägsanläggningen kommer att öka i framtiden. De högst
trafikerade person- och godsstråken, som är kritiska för Sveriges tillväxt och utveckling,
kommer dock att ha en förbättrad status vid planperiodens utgång.
Den sociala dimensionen av hållbarhetsmålet innebär att järnvägssystemet ska vara
tillgängligt. Underhållsverksamheten prioriterar att bidra till detta genom att säkerställa en
viss funktionalitet i hela systemet. Det är framför allt kritiskt att se till att stationsmiljöer
fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv och att snöröjningen är effektiv.
Som redan framhållits på vägsidan kommer digitaliseringens möjligheter och uppbyggnaden
av en digital tvilling även att bidra till ett framtida järnvägsunderhåll som är mer effektivt,
kvalitativt och träffsäkert. Det är en stor utmaning att bygga upp den verksamheten och
säkerställa att de positiva effekterna kan realiseras så snabbt som möjligt.
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6.2.8.

Ekonomisk sammanställning järnväg

Tabell 10 visar den ekonomiska sammanställningen för vidmakthållande av järnväg under
perioden 2022 – 2033.
Tabell 10 Ekonomisk sammanställning för vidmakthållande av järnväg under perioden 2022 –2033. Miljoner kronor.

Järnvägsanläggningar

IT

Trafikledning

Trafikplanering

Övrigt

Summa

Ramar

Banavg.

165 000

26 900

Drift och
underhåll av
järnvägar,
varav:
Reinvestering

49 000

Underhåll

95 000

49 000
1 300

96 300

Övriga
kostnader
inom
underhållsverksamheten
Drift

10 300

3 600

9 000

16 800

4 000

10 300

33 400

Forskning och
innovation

1 300

Civil
beredskap

1 600

1 600
191 900

Totalt

Järnvägsanläggningen
Reinvesteringar avser större utbyten av anläggningskomponenter där grundsyftet är att
återställa anläggningens funktion. Syftet med utbyten är inte att tillföra någon
standardhöjande funktion, även om det emellanåt kan bli följden av att utrustning och
material förnyas. I en reinvestering ingår samtliga kostnader som direkt kan hänföras till
anskaffningen. Det innebär att utöver själva produktionskostnaden ingår även kostnader för
projektering och byggledning, i den mån de kan hänföras direkt till den enskilda
reinvesteringen.
I underhåll ingår avhjälpande och förebyggande underhåll samt miljöåtgärder. Det
avhjälpande underhållet är i första hand akut felavhjälpande, åtgärdande av
besiktningsanmärkningar och skador samt vintertjänster. Det förebyggande underhållet
genomförs för att minska risken för fel eller försämring av anläggningens funktion. Exempel
på förebyggande underhåll är spårlägesmätningar, spårriktning och mindre slipersbyten.
Till förebyggande underhållsåtgärder räknas också besiktningar och tillståndsmätningar. I
kostnaden ingår även åtgärder som utförs i Trafikverkets roll som beställare av
underhållsåtgärder såsom upphandling, kontraktsstyrning, byggledning och
leveransuppföljning.
I drift av anläggningen ingår tekniska, administrativa och styrande åtgärder som inte är
underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av tåglägen. I kostnaden ingår exempelvis
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elkostnader för att driva järnvägsanläggningen (i huvudsak växelvärme, signalsystem och
bangårdsbelysning), tele- och radiokommunikation samt teletransmission.
Civil beredskap är i ett uppbyggnadsskede utifrån riktlinjer i totalförsvarspropositionen.
Den verksamhet kopplad till krisberedskap och höjd beredskap som är relaterad till
vidmakthållande av järnväg omfattar åtgärder för 1,6 miljarder kronor under planperioden.
I detta innefattas bland annat förstärkning av informationssäkerhet, bemanning av
beredskapsverksamheten, beredskaps- och kontinuitetsplanering, fysisk säkerhet,
utbildning och övning samt beredskapsmaterial.
It-anläggningen
I kostnaden ingår underhåll och den operativa driften av it-infrastrukturen för
järnvägssystemet inklusive drift och förvaltning av it-miljöer, teknikutrymmen,
kommunikations- och radionät, utrustning i trafikledningscentraler samt
verksamhetsutveckling.
Trafikledning
I kostnaden ingår trafikledning som är den operativa driften av trafikcentraler, övervakning
av anläggningen och avrop av akut underhåll, förvaltning, tillhandahållandet av öppna data
samt verksamhetsutveckling.
Planering
I kostnaden för planering ingår att samla in och utvärdera behov av transporter, skapa och
beskriva förutsättningar för planering av trafik och tilldela kapacitet. Dessutom ingår även
att reglera och följa upp trafik samt viss verksamhetsutveckling.
Övrigt
I övriga kostnader för underhållsverksamheten ingår förvaltning av informationssystem,
analyser och prioriteringar, strategier, miljöstöd, handläggning av ledningsärenden samt
utveckling, standardisering och normering av underhåll och järnvägsnätet. Även
kvalitetsavgifter ingår i övriga kostnader.
Intäkter från banavgifter
Banavgifter tas ut med stöd i järnvägslagen (2004:519) och ska bidra till att finansiera
vidmakthållandet av järnvägen. De ska minst motsvara järnvägens marginalkostnader för
drift, underhåll och reinvesteringar. Trafikverket har låtit ta fram nya skattningar av
marginalkostnaderna (ASEK 7.0), och beräknat vilka intäkter en tillämpning av dessa skulle
generera utifrån gällande trafikprognoser. Med dessa förutsättningar kommer banavgifterna
att generera cirka 26,9 miljarder kronor under tolvårsperioden. Beloppet inkluderar intäkter
från bokningsavgifter och kringtjänster.
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7 Utveckling
Kapitlet inleds med en sammanställning av hur Trafikverket har fördelat medlen mellan de
olika områden som redovisas i separata avsnitt. Fördelning inom respektive område
redovisas i respektive avsnitt.
Enligt direktivet ska 437 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet. Av
detta bedömer regeringen att cirka 42 miljarder kronor ska gå till den preliminära ramen för
länsplanerna. Kvar av den tillgängliga ramen för nationell plan är därmed 395 miljarder
kronor. Tabell 11 sammanfattar Trafikverkets förslag till fördelning av medel inom denna
ram.
Tabell 11 Fördelning av medel inom utvecklingsramen. Miljarder kronor, avrundat.

Post

Kostnad

Namngivna investeringar

141

Etapper av nya stambanor

104

ERTMS

31

Övriga järnvägstekniksystem

13

Trimnings- och miljöåtgärder

42

Stadsmiljöavtal

9

Forskning och innovation

5

Planering och myndighetsutövning

17

Räntor, bidrag med mera

33

Summa

395

Notering: Namngivna investeringar är exklusive nya stambanor, ERTMS och järnvägstekniksystem.

Den föreslagna ramen för namngivna investeringar baseras på uppdaterade
anläggningskostnader för befintliga objekt och de nya kandidater som Trafikverket föreslår.
Som beskrivits i avsnitt 1.2 behöver flera objekt skjutas framåt i tiden eller minskas i
omfattning för att möjliggöra genomförande av gällande plan samt de satsningar som anges
i direktivet respektive beskrivs nedan. Dessa senareläggningar och besparingar beskrivs
närmare i avsnitt 7.3. Vid valet av vilka objekt som ska senareläggas eller minskas i
omfattning har flera olika faktorer beaktats. Viktiga faktorer i värderingen har varit var
projekten ligger i planeringsprocessen och att många relativt omogna projekt i nuvarande
plan fått ökade kostnader, bland annat till följd av förändrad omfattning.
Regeringen gav den 29 juli 2021 Trafikverket i uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för
sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra en byggstart för
sträckan inom ramen för nästkommande infrastrukturplan (I2021/02073). Trafikverket
bedömer att 3 miljarder kronor är en väl avvägd avsättning för påbörjandet av den
kvarvarande etappen, med hänsyn till genomförda byggstarter och pågående
planläggningsarbete längs Norrbotniabanan samt förutsättningarna i övrigt. Beloppet ingår
i kostnaden för namngivna investeringar.
I direktivet anges att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar på de nya
stambanorna för höghastighetståg till ett belopp av 107 miljarder kronor. Eftersom
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förutsättningar i dagsläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för
Göteborg–Borås har senareläggning av delar av genomförandet av nya stambanor och
därmed omfördelning av medel under planperioden varit nödvändiga. Trafikverket föreslår
därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under planperioden.
Trafikverket föreslår i avsnitt 7.8 objekt som bedöms medföra behov av särskilda resurser
till berörda länsstyrelser. Det gäller etapper av Norrbotniabanan och av nya stambanor för
höghastighetståg.
ERTMS är den stora satsningen i planförslaget på att modernisera och digitalisera
järnvägen, och de 31 miljarder kronor Trafikverket föreslår bygger på den nya
utrullningsplanen som omfattar hela järnvägsnätet exklusive Inlandsbanan, Peberholmen
och vissa pilotbanor. Den föreslagna planeringsramen avser den markbaserade delen av
järnvägssystemet och inkluderar utveckling av den delen med cirka 5 miljarder kronor,
baserat på bästa tillgängliga kunskap. För att rymmas inom utvecklingsanslagets ram
föreslås en något långsammare utrullningsplan jämfört med vad som beskrevs i
utgångspunkterna i avsnitt 1.2, vilket minskar belastningen med drygt 9 miljarder kronor
under planperioden. Den föreslagna utrullningsplanen innebär att ERTMS planeras vara
färdigutbyggt 2040–2045. Motiv och konsekvenser redovisas i avsnitt 7.9.
Införandet av ERTMS är beroende av andra systemövergripande investeringar såsom fiberoch radiokommunikation samt krypteringsnycklar för säkerhet i kommunikationen. Dessa
åtgärder har Trafikverket prioriterat med utgångspunkt i de behov som utrullningen av
ERTMS ger, och de beskrivs i avsnitt 7.9. Den totala kostnaden för fortsatt utbyggnad av
dessa järnvägstekniksystem under planperioden är 13 miljarder kronor.
När det gäller trimnings- och miljöåtgärder föreslår Trafikverket en ram på cirka
42 miljarder kronor, vilket är en ökning med nära 5 miljarder kronor jämfört med gällande
plan. I detta ingår avsättningar till särskilda trafiksäkerhets-, cykel- och näringslivspotter.
Även om detta är en ökning jämfört med gällande plan är det ändå avsevärt mindre än de
behov som Trafikverket beräknade i inriktningsplaneringen. Eftersom dessa åtgärder ofta är
effektiva och ligger i linje med fyrstegsprincipen hade det varit önskvärt att kunna avsätta en
större ram, men Trafikverket bedömer att planeringsförutsättningarna inte medger det. I
avsnitt 7.1 utvecklas den föreslagna satsningen närmare, inklusive fördelningen mellan
åtgärdsområden och vissa potter.
Trafikverket föreslår en satsning som säkerställer stadsmiljöavtalens fortsatta bidrag till en
mer hållbar stadsutveckling och som fortsatt gör stödet tillgängligt för städers behov av
energieffektiva lösningar. Trafikverket avser att utvärdera avtalen inför en kommande
planrevidering, i syfte att ta fram ett beslutsunderlag för hur den fortsatta satsningen och
utvecklingen av stadsmiljöavtal kan formuleras efter 2030. Utifrån detta föreslår
Trafikverket att 1 miljard kronor per år avsätts till stadsmiljöavtal fram till 2030 – totalt
9 miljarder kronor under planperioden.
Resurserna till forskning och innovation föreslås vara oförändrade, det vill säga
4,9 miljarder kronor, vilket svarar mot de behov Trafikverket redovisade i
inriktningsplaneringen. Till detta kommer 3,6 miljarder kronor från
vidmakthållandeanslaget.
Trafikverket arbetar kontinuerligt med innovation i utvecklingen av
transportinfrastrukturen. Digitaliseringens påverkan på transportsystemet, en plan för
fortsatt elektrifiering och förslag på fyra objekt som bedöms som lämpliga för innovativa
lösningar redovisas i avsnitt 7.5.
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För såväl planering och myndighetsutövning som räntor, amortering och bidrag föreslås så
realistiska ramar som möjligt.

7.1.

Trimnings- och miljöåtgärder

Trimnings- och miljöåtgärder delas in i tre åtgärdsområden: tillgänglighet, trafiksäkerhet
och miljö. Syftet är att med mindre (upp till 100 miljoner kronor) och effektiva åtgärder
utveckla och förbättra transportsystemets funktion. Planering och prioritering görs i
Trafikverkets årliga verksamhetsplanering, vilket ger en värdefull flexibilitet i
genomförandet av åtgärderna.
I tabell 12 sammanfattas Trafikverkets förslag på fördelning inom trimnings- och
miljöåtgärder och innehållet inom de preciserade åtgärdsområdena under planperioden
beskrivs. Mer information finns i underlagsrapporten om trimnings- och miljöåtgärder.39
7.1.1.

Trafikverkets förslag

Tabell 12 Förslag till ram för respektive åtgärdsområde samt förslag till indikativ ram för respektive preciserat
åtgärdsområde för trimnings- och miljöåtgärder 2022–2033. Miljoner kronor.

Indikativ ram

Åtgärdsområden

2022–2033

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet,
varav:

16 900

Kapacitet och kvalitet (inkl. näringslivspott)

10 800

Kollektivtrafik

2 600

Ökad och säker cykling

1 700

Klimatanpassning

1 100
700

It-infrastruktur
Trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet

12 000

Miljöåtgärder,
varav:

13 100

Buller och vibrationer

2 500

Landskap

4 700

Vatten

2 000

Förorenade områden

3 900

Totalt, indikativ ram

42 000

Inom trimnings- och miljöåtgärder har avvägningar gjorts mellan och inom de olika
åtgärdsområdena. Trafikverkets förslag till indikativ fördelning är gjort för att på bästa sätt
möta de transportpolitiska målen, klimatmålen och etappmålen samt bidra till att utveckla
transportsystemets funktion.

39

Trafikverket (2021). Trimnings- och miljöåtgärder – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan
för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:188.
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7.1.2.

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet är åtgärder som syftar till att förbättra
tillgänglighet, användbarhet, robusthet, kapacitet och kvalitet för resenärer och
godstransporter på vägar, järnvägar och i farleder. Åtgärderna har störst effekt och betydelse
för det transportpolitiska funktionsmålet, men de har i många fall även effekter på
hänsynsmålen inklusive klimatmålen. Åtgärdsområdet delas in i följande fem preciserade
åtgärdsområden: kapacitet och kvalitet, kollektivtrafik, ökad och säker cykling,
klimatanpassning järnväg samt it-infrastruktur.
Inom kapacitet och kvalitet syftar åtgärderna till att åtgärda brister på vägar, järnvägar och
farleder när det gäller kapacitet, robusthet, punktlighet och användbarhet. Den indikativa
ramen för kapacitet och kvalitet uppgår till cirka 30 procent av det uppskattade behovet. Av
detta behov bedöms cirka 70 procent utgöra åtgärder som främjar godstransporter.
Förslaget till indikativ ram innebär att det behövs hårda prioriteringar mellan de enskilda
åtgärderna. Fokus kommer bland annat läggas på åtgärder som möjliggör överflyttning av
godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på järnväg. I
förslaget ingår också Trafikverkets elektrifieringsprogram (se avsnitt 7.5.2). Åtgärder för att
möjliggöra längre fordonsekipage för godstransporter på väg skulle skapa stora
samhällsnyttor i form av stärkt konkurrenskraft för näringslivet, minskade utsläpp, slitage
och olyckor till marginella kostnader. För detta krävs dock först en förordningsändring.
Förslaget innebär att kvaliteten, kapaciteten och robustheten i transportinfrastrukturen
fortsatt kan stärkas för att bidra till att ge näringslivet förutsättningar för tillväxt och
utveckling, inte minst när det gäller järnväg och sjöfart. Flertalet åtgärder visar god
samhällsekonomisk lönsamhet.
I förslaget ingår näringslivspotten där Trafikverket har bedömt att nuvarande inriktning
bidrar till effektiva intermodala transportlösningar. Det handlar om att tillsammans med
näringslivet identifiera åtgärder i den statliga järnvägsinfrastrukturen som är motiverade av
näringslivets behov, exempelvis effektivisering av anslutningar till terminaler för omlastning
av gods. När det gäller medelstilldelningen konstaterar Trafikverket att nuvarande
omfattning ligger i paritet med behoven, eftersom det hittills inte har uppstått någon
situation där näringslivspotten inte kunnat finansiera åtgärder som näringslivet prioriterat.
Trafikverket föreslår därför att inriktningen och omfattningen på 1,2 miljarder kronor i
näringslivspotten lämnas oförändrad.
Den indikativa ramen för kollektivtrafik uppgår till närmare 55 procent av det uppskattade
behovet. Under de senaste åren har Trafikverket tillgänglighetsanpassat busshållplatser och
stationer utmed hela det statliga väg- och järnvägsnätet. Trots dessa satsningar återstår
fortfarande många hinder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna resa med
kollektivtrafiken. Av den anledningen kommer fokus även fortsättningsvis att ligga på att
anpassa busshållplatser längs det nationella stamvägnätet och järnvägsstationer för
personer med funktionsnedsättning, samt att förbättra möjligheterna för arbetspendling
både i tätorter och i gles- och landsbygder.
Förslaget innebär bland annat att kollektivtrafikens konkurrenskraft kan stärkas och
därigenom bidra till förbättringar av människors hälsa och miljö. Ur ett socialt
hållbarhetsperspektiv är kollektivtrafiken särskilt viktig för vissa åldersgrupper, vissa
socioekonomiska grupper, personer med funktionsnedsättning och boende på landsbygden.
En samlad effektbedömning har gjorts för åtgärden busskörfält som visar positiva effekter
vid höga resenärsflöden och stor överflyttning till kollektivt resande.
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Regeringen har i direktivet angett att Trafikverket inom ramen för trimnings- och
miljöåtgärder bör föreslå en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar. De största
behoven i det statliga vägnätet bedöms finnas längs de regionala vägarna. Det är även här
som potentialen för ökad cykling bedöms vara störst. Längs det nationella stamvägnätet
finns fortsatt behov av att skapa goda förutsättningar för barns resor till och från skola,
pendling till arbete och studier samt resor till andra viktiga målpunkter som närservice och
fritidsaktiviteter. Trafikverket föreslår därför en ökad satsning på området genom
cykelpotten. Det uppskattade åtgärdsbehovet för ökad och säker cykling (cykelpotten) är
inte möjligt att ange eftersom behovet på de regionala vägarna inte har sammanställts.
Åtgärderna inom ökad och säker cykling kan också bidra till att stärka de socioekonomiskt
svaga områdenas möjlighet till en ökad vardagsmobilitet. Den samhällsekonomiska nyttan
är beroende av en mängd parametrar såsom antal cyklister, hastighet på vägen, geografisk
plats med mera.
För att främja ökad och säker cykling i hela landet föreslår Trafikverket att det under
perioden 2022–2027 avsätts 600 miljoner kronor till samfinansiering av länsplanernas
renodlade cykelåtgärder, både namngivna åtgärder och trimningsåtgärder, längs statliga
allmänna vägar. Samfinansieringen kan vara högst 50 procent av statens åtgärdskostnad i
länsplanen. Trafikverket föreslår att medel till samfinansiering fördelas procentuellt lika till
de regionala planerna utifrån cykelåtgärder i beslutade länsplaner. Trafikverket föreslår
också att länsplaneupprättarna ska planera och genomföra åtgärder på det regionala
vägnätet med minst motsvarande summa som de får i samfinansiering – åtgärder som
bidrar till ökad och säker cykling.
Den indikativa ramen för klimatanpassning uppgår till cirka 80 procent av det behov som är
känt idag. Det saknas en fullständig bild av vad som krävs för att anpassa transportsystemet
till klimatförändringarna och Trafikverket behöver fortsätta prioritera arbetet i kommande
plan. Med den föreslagna nivån kan Trafikverket fortsätta arbetet i ungefär samma takt som
idag. Förslaget innebär att Trafikverket kan genomföra åtgärder som ökar robustheten och
tillförlitligheten i järnvägssystemet. Eftersom det statliga järnvägsnätet är omfattande kan
inte hela infrastrukturen klimatanpassas. I arbetet med klimatanpassning är därför
riskidentifiering och riskreducering ett av de viktigaste områdena att arbeta med. Det har
inte varit möjligt att göra samhällsekonomiska bedömningar av detta åtgärdsområde.
Den indikativa ramen för it-infrastruktur uppgår till närmare 60 procent av det uppskattade
behovet – ett behov som är osäkert, bland annat mot bakgrund av den snabba
teknikutvecklingen. Förslaget innebär att Trafikverket kan fortsätta att utveckla itinfrastrukturen, vilken är en förutsättning för att klara den ökade digitaliseringen. Under
planperioden åtgärdas framför allt föråldrad teknik som inte kan hantera ökade volymer
eller integreras med modern teknik. Dessutom genomförs åtgärder som säkerställer
nödvändig datakommunikation med väg- och järnvägsanläggningen.
7.1.3.

Trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsåtgärder syftar huvudsakligen till att minska antalet omkomna och allvarligt
skadade i transportsystemet. På järnväg bidrar åtgärderna också till ökad robusthet och
punktlighet genom att risken för olyckor eller incidenter minskar. Åtgärderna har störst
effekt och betydelse för det transportpolitiska hänsynsmålet men i många fall även effekter
på funktionsmålet och klimatmålen.
Den indikativa ramen för trafiksäkerhetsåtgärder uppgår till närmare 70 procent av behovet.
Förslaget innebär att Trafikverket kan fortsätta satsningen mot etappmålet och Nollvisionen
genom att öka säkerheten på det nationella stamvägnätet. Åtgärder som ökar säkerheten för

101 (224)

fotgängare och cyklister kommer även under denna planperiod att vara ett viktigt område
eftersom antalet allvarligt skadade i trafikolyckor på väg har ökat och nu är fler än skadade i
bil. För att komma till rätta med de största bristerna inom järnvägsanläggningen kommer
Trafikverket under planperioden att fortsätta höja säkerhetsnivån i plankorsningar samt
fortsätta arbetet med åtgärder för att förhindra obehörigt spårbeträdande och därmed
minska antalet omkomna. Inriktningen är att säkra järnvägen mot intrång i närheten av
bebyggelse eller andra platser där människor vistas. Möjligheten att uppnå etappmålen och
Nollvisionen är helt beroende av att flera aktörer vidtar åtgärder.
För att stärka tillgängligheten i hela Sverige och samtidigt öka möjligheterna att nå
etappmålet för trafiksäkerheten föreslår Trafikverket att 1,25 miljarder kronor avsätts under
perioden 2022–2027 till samfinansiering av mittsepareringsåtgärder och mitträffling på det
regionala vägnätet. Samfinansieringen kan vara högst 50 procent av statens åtgärdskostnad
i länsplanen. Trafikverket föreslår att medel för samfinansiering fördelas procentuellt lika
baserat på mötessepareringsåtgärder och mitträffling i beslutade länsplaner.
Länsplaneupprättarna ska planera och genomföra åtgärder på det regionala vägnätet med
minst motsvarande summa som de får i samfinansiering – åtgärder som bidrar till ökad
trafiksäkerhet.
7.1.4.

Miljöåtgärder

Miljöåtgärder syftar till att förbättra miljöprestandan i befintlig infrastruktur för att minska
trafikens och infrastrukturens negativa omgivningspåverkan. Bristande miljöprestanda kan
exempelvis bero på att anläggningen har byggts när kraven var lägre än idag eller att
nyttjandet av anläggningen har förändrats (till exempel genom ökad trafik). Miljöområdet är
i flera delar styrt av nationella lagar och förordningar samt EU-krav. Åtgärderna har störst
effekt och betydelse för det transportpolitiska hänsynsmålet. Inom vissa åtgärdsområden
saknas det fullständigt underlagsmaterial som visar behovet på en detaljerad nivå, vilket gör
att det är svårt att kvantifiera behoven.
Miljöåtgärder delas in i följande fyra områden: buller och vibrationer, landskap (natur- och
kulturåtgärder), vatten samt förorenade områden. Den indikativa ramen för buller och
vibrationer uppgår till cirka 55 procent av behovet. Nivån möjliggör för Trafikverket att
fortsätta arbetet i ungefär samma takt som idag samt hantera förelägganden. Förslaget
innebär att buller- och vibrationsdämpande åtgärder genomförs för att åstadkomma en
bättre livsmiljö och hälsa för en del av dem som bor eller går i skola längs befintlig statlig
infrastruktur och som är utsatta för buller och vibrationer över vissa riktvärden. Flertalet
åtgärder för att minska bullerstörningar visar en hög samhällsekonomisk lönsamhet och
bidrar till hänsynsmålet.
Den indikativa ramen för området landskap är cirka 13 procent av behovet. Det innebär att
fokus kommer att ligga på åtgärder som lagstiftningen kräver samt åtgärder som begränsar
spridningen av invasiva arter i artrika infrastrukturmiljöer. Även åtgärder som minskar
barriäreffekter samt olyckor med vilt och ren kommer att prioriteras eftersom dessa olyckor
genererar höga kostnader för samhället. Även stängsling av väg och järnväg bidrar till att
minska antalet renpåkörningar, samtidigt som förhållandena för renskötarna att arbeta i
anslutning till vägen eller järnvägen förbättras och olycksrisken för trafikanterna minskar.
Att minska barriäreffekterna genom att anlägga passager för renar är också en viktig
förutsättning för att möjliggöra samernas årstidsbundna förflyttning av renar mellan
betesområden och för att kunna bedriva renskötsel. För att få till stånd funktionella passager
som tillgodoser både rennäringens och transportsystemets behov, avser Trafikverket att ha
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en nära dialog med Sametinget och berörda samebyar vid planeringen och genomförandet
av åtgärder.
Den indikativa ramen för området vatten är drygt 30 procent av behovet. Fokus inom
området vatten kommer under planperioden inriktas på att säkerställa
dricksvattenförsörjning och ekologiskt skyddsvärda vatten.
Den indikativa ramen för förorenade områden är cirka 60 procent av bedömt behov,
exklusive miljögarantin. Under planperioden kommer arbetet att fokusera på
undersökningar, förelägganden samt mindre kostsamma saneringar. Området omfattar
också den så kallade miljögarantin, vilket innebär ersättning motsvarande 2,6 miljarder
kronor till vissa statliga bolag.

7.2.

Stadsmiljöavtal

Trafikverket får enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer
ge stöd till kommuner och regioner för åtgärder i städer som leder till ökad andel
persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik, eller till hållbara
godstransportlösningar. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp
av växthusgaser och bidra till att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö nås. Stödet bör
särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik,
cykeltrafik eller godstransporter.
Under perioden 2015–2021 har 117 stadsmiljöavtal tecknats i åtta ordinarie utlysningar. I
avtal tecknade 2015–2016 (tre utlysningar) var endast kollektivtrafikåtgärder
stödberättigade. Från och med 2017 kan stöd även beviljas för cykelåtgärder. Beslutat stöd
2015–2021 uppgår till 5,7 miljarder kronor, varav 3,4 miljarder kronor är till
kollektivtrafikåtgärder, 1,2 miljarder kronor är till cykelåtgärder och 1,1 miljarder kronor är
till kombinerade kollektivtrafik- och cykelåtgärder. Totalt ingår cirka 340 åtgärder och cirka
800 motprestationer i de beslutade avtalen. Det är 80 unika parter i avtalen, och vissa av
dem ingår i flera avtal. Utöver de beviljade stadsmiljöavtalen har ett avtal (Ultunalänken) på
900 miljoner kronor från stadsmiljöavtalens budget beslutats via förordningen (2009:237)
om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Enligt regeringens direktiv om nationell plan behöver stadsmiljöavtalen utvecklas och
effektiviseras för att främja alternativ till bil i städerna, och för att andelen som reser med
cykel ska öka. K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om
kollektivtrafik, har utvärderat effekterna av 65 genomförda stadsmiljöavtal i de fyra första
ansökningsomgångarna, 2015–2017.40 Utvärderingen pekar på en del positiva effekter, men
Trafikverket menar att säkra slutsatser om avtalens effekter ännu är svåra att dra.

40

K2 (2021), Effekter av stadsmiljöavtalet – Utvärdering av försöksperioden 20152018, Working
Paper 2021:10.
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Så som regeringen angett i
direktiven finns det en till viss
del ojämn spridning av hur
mycket medel som hittills har
beviljats för stadsmiljöavtal
till olika kommuner, vilket
också framgår av figur 28.
Fördelningen beror i
huvudsak på att antalet
ansökningar om medel skiljer
sig åt mellan kommuner och
regioner. Utgångspunkten för
fördelning av medel från
stadsmiljöavtal är att syftet i
förordningen ska uppfyllas.
En förutsättning för att stöd
ska kunna beviljas är att en
ansökan lämnas in. Hittills
har stöd beviljats till alla
ansökningar som inkommit
och som uppfyllt
förordningens syfte.

Figur 28 Beviljade medel från stadsmiljöavtal. Indelat efter län. Datum 2021-07-08.

Beviljat stöd per capita är förhållandevis lågt i vissa delar av landet. Det är dock inte brist på
medel som gör att exempelvis Norrbotten eller Västra Götaland inte har beviljats mer medel,
utan snarare brist på kvalificerade ansökningar.
Regeringen skriver att Trafikverket bör eftersträva att medel från stadsmiljöavtalen fördelas
mer jämnt över landet. Om utgångspunkten ska vara en viss regional fördelning bedömer
Trafikverket att det finns en risk för att det inte blir möjligt att bevilja stöd till åtgärder i
vissa regioner på grund av att stödet inte räcker till, samtidigt som stöd inte kan beviljas i
andra regioner på grund av att inte tillräckligt stora eller många ansökningar inkommer. En
regional fördelning kan också innebära en risk för att större åtgärder inte kan få maximal
stödutdelning, vilket kan leda till att flera stödformer måste kombineras i högre grad. Det
försvårar hanteringen för såväl de sökande som Trafikverket. Dessutom ger inte
förordningen stöd för att utgå från en regional fördelning som kriterium för att bevilja stöd.
Trafikverket sprider information om stadsmiljöavtal. Inför varje utlysning genomförs flera
digitala informationstillfällen som är öppna för alla intresserade. Trafikverket uppmuntrar
kommuner och regioner som planerar att genomföra åtgärder som bedöms uppfylla
förordningens syfte att ansöka om stadsmiljöavtal. Inför en ansökan kan kommuner och
regioner kontakta Trafikverket för att få stöd i ansökningsförfarandet. Trafikverket
genomför även årliga avstämningsmöten med kommuner och regioner om beviljade avtal
där Trafikverket även informerar om kommande utlysningar.
Trafikverket föreslår en satsning som säkerställer stadsmiljöavtalens fortsatta bidrag till en
mer hållbar stadsutveckling samt fortsatt gör stödet tillgängligt för städers behov av
energieffektiva lösningar. Stadsmiljöavtal som beviljas löper över många år, vilket innebär
att stadsmiljöavtal som är beslutade i tidigare års ansökningar intecknar cirka en tredjedel
av den föreslagna ramen fram till 2030 på 9 miljarder kronor. Trafikverket avser att
utvärdera avtalen inför en kommande planrevidering, i syfte att ta fram ett beslutsunderlag
för hur den fortsatta satsningen och utvecklingen av stadsmiljöavtal kan formuleras efter
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2030. Utifrån detta föreslår Trafikverket att 1 miljard kronor per år avsätts till
stadsmiljöavtal fram till 2030, totalt 9 miljarder kronor under planperioden.

7.3.

Namngivna investeringar

I kapitlet beskrivs på en övergripande nivå Trafikverkets förslag på namngivna
investeringar, det vill säga investeringar med en beräknad totalkostnad över 100 miljoner
kronor i statliga vägar och järnvägar, bidrag till åtgärder i allmänna farleder och slussar41
och statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar med mera42. En
sammanställning av förslagen till namngivna investeringar framgår av bilaga 1 där även
resursfördelningen till andra verksamheter redovisas.
Namngivna investeringar motsvarar åtgärder enligt fyrstegsprincipens steg 3 (bygg om) och
steg 4 (bygg nytt). Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket i sitt förslag utgå från att den
nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–
2029 ska fullföljas. Trafikverket har möjlighet att anpassa planeringsarbetet utifrån rådande
förutsättningar så att planen kan fullföljas på ett effektivt sätt. Regeringen pekar i direktivet
även ut ett antal investeringsåtgärder som bedöms vara viktiga för infrastrukturen i Sverige.
Generellt gäller att åtgärder som drift- och underhållsåtgärder (steg 2) eller trimnings- och
miljöåtgärder (huvudsakligen steg 3) tidigare prövats och ofta genomförts men bedömts
som otillräckliga. Åtgärdsbehoven hänger ofta samman med äldre infrastruktur som inte
klarar moderna krav på kapacitet, restider, säkerhet eller miljö och som därför behöver
ersättas eller kompletteras – men även helt nya anläggningar för att möta samhälls- och
trafikutvecklingen. Hur steg 1- och steg 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen i övrigt bedömts
för de åtgärder som föreslås, redovisas i underlagsrapporten om namngivna investeringar.43
Underlagsrapporten har avgränsats till att beskriva de nya objekt som föreslås och omfattar
alltså inte objekt som ingår i gällande plan. Inte heller objektet Norrbotniabanan Skellefteå–
Luleå som regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att planlägga omfattas.
För detaljerade beskrivningar av de namngivna investeringarna inklusive svar på de frågor
om respektive namngiven investering som finns i regeringens direktiv, hänvisas till
underlagsrapporten om namngivna investeringar44 och till investeringsobjektens samlade
effektbedömningar45.
7.3.1.

Trafikverkets förslag

Trafikverkets förslag innebär i huvudsak att den gällande nationella planen för åren 2018–
2029 fullföljs, kompletterad med utpekade satsningar i regeringens direktiv som avser nya
stambanor för höghastighetståg och Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Luleå.
Därutöver prioriteras den modernisering av järnvägens signalsystem som bedömts som
oundgänglig under planperioden. Vidare har nya objekt prioriterats i planförslaget för att
tillgodose de behov som uppstår i Norrbotten och Västerbotten till följd av pågående
industrietableringar. Därutöver har ett antal ytterligare nya objekt prioriterats.

41

SFS 2009:236, Förordning om en nationell plan för transportinfrastruktur.
SFS 2009:237, Förordning om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar
m.m.
43
Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224.
44
Ibid
45
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-avinfrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
42
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Dessa prioriteringar samt de ökade kostnader som genomförandet av den gällande planen
innebär, medför att genomförandetiderna för ett antal namngivna investeringar har
förskjutits så att delar av deras finansiering ligger efter 2033. De investeringar detta gäller
redovisas längre ner i kapitlet.
7.3.2.

Ekonomisk sammanställning

I tabell 13 redovisas en ekonomisk sammanställning över investeringar i väg, järnväg samt
farleder och slussar.
Tabell 13 Ekonomisk sammanställning av namngivna investeringar.

Planförslag 2022–2033, mnkr,
prisnivå 202102

Verksamhet
Väginvesteringar

46 008

Järnvägsinvesteringar,
varav:

232 547

Etapper nya stambanor

104 000

ERTMS (European Rail Traffic Management System)

30 776

Ny optoanläggning inklusive vägklassificering

3 719

Utveckling och förvaltning teletransmissionsanläggning

1 635

Införande av Future Railway Mobile Communications System

3 372

Nationellt tågledningssystem

412

Fjärrstyrning av järnväg

196

Kraftförsörjning

3 878

Längre, tyngre, större tåg

2 821

Övriga större investeringar järnväg

81 738

Sjöfartsinvesteringar

10 503

Totalt

289 058

Några investeringar inom luftfart föreslås inte, eftersom förordningen (2009:236) om en
nationell plan för transportinfrastruktur inte medger investeringar i vare sig flygplatser eller
de system som används för att styra användningen av luftrummet. Däremot innehåller
planförslaget utbyggnad av ny stambana för höghastighetståg mellan Göteborg och Borås
via Landvetters flygplats.
Under samrådet som föregått detta planförslag har bland annat Näringslivets transportråd
och branschorganisationen Svensk Sjöfart framhållit att nya isbrytare behöver anskaffas,
och anfört skäl för att betrakta en sådan anskaffning som en infrastrukturåtgärd.
Trafikverket anser emellertid att ovan nämnda förordning inte medger investering i
isbrytare. I regeringens direktiv till Trafikverket att ta fram ett förslag till nationell plan
anges för övrigt i punkten 2.1 att planen ska omfatta den infrastrukturplanering för bland
annat sjöfart som Trafikverket ansvarar för.
7.3.3.

Övergripande karakteristik av investeringarna

De förslag till investeringar som ingår i planförslaget redovisas mer ingående i
underlagsrapporten om namngivna investeringar som ett komplement till denna
övergripande karakteristik.

106 (224)

7.3.3.1.
Järnväg
Planförslaget innehåller stora systemutvecklande satsningar på stråken södra/västra
Sverige–mellersta Sverige–Västerbotten och Norrbotten. Det handlar i huvudsak om sedan
tidigare beslutade objekt i tre delsträckor på nya stambanor för höghastighetståg mellan
Stockholm och Malmö respektive Stockholm och Göteborg, en förlängning av järnvägen
mellan Älmhult och Olofström ner till kusten vid Karlshamn samt i Norrbotniabanan mellan
Umeå och Skellefteå. En ny delsträcka på Norrbotniabanan i detta planförslag är delen
Skellefteå–Luleå. Planförslaget innehåller även nya åtgärder för att möta industrisatsningen
på fossilfritt stål i Norrbotten genom förslag på ytterligare kapacitetsförbättringar på
Malmbanan inklusive åtgärder på Luleå station. Vidare föreslås anpassningar på
Ostkustbanan och Västkustbanan för att kunna köra tåg i hastigheter upp emot 250 km/tim.
Stora resurser föreslås även till modernisering av järnvägens signalsystem ERTMS, i sig en
förutsättning för att kunna öka hastigheten till 250 km/tim, se avsnitt 7.9.
Sedan tidigare plan ingår också större investeringar över 500 miljoner kronor på exempelvis
Malmbanan, Godsstråket genom Bergslagen mellan Storvik och Mjölby samt
Västkustbanan. Till det kan läggas åtgärder för ökad kapacitet och hastighet på Mittbanan,
Ostkustbanan, Dalabanan och Västra stambanan.
Utöver dessa finns ett stort antal åtgärder under 500 miljoner kronor på befintliga järnvägar
för att förbättra kapacitet och punktlighet för person- och godstrafik. Det handlar om
exempelvis åtgärder för långa tåg, mötesstationer, kraftförsörjning, olika trimningspaket för
att öka kapacitet och minska restider. Flertalet av dessa är redan tidigare beslutade, men
även några nya förslag har tillkommit.
7.3.3.2.
Farleder och slussar
Inom sjöfartsområdet innehåller planförslaget redan tidigare beslutade utbyten och
uppgraderingar av slussarna i Trollhättan och Södertälje liksom förbättrade farleder till
Göteborg, Luleå, i Mälaren och mellan Landsort och Södertälje.
7.3.3.3.
Väg
Förslagen på det nationella stamvägnätet46 ingår i huvudsak i den gällande nationella
planen för 2018–2029. Åtgärder på väg har generellt en lägre kostnad än de inom järnväg
och har också en funktion som är mer lokal och regional. Huvudsakligen bidrar
vägåtgärderna till att förbättra trafiksäkerheten och att minska restiden och därmed till
regionförstoring. Tidigare beslutade större projekt i förslaget med en kostnad över
500 miljoner kronor är E4 Förbifart Stockholm (pågår), E10 Morjärv–Svartbyn, E4
Kongberget–Gnarp, Tvärförbindelse Södertörn, E22 Förbi Söderköping, E18 Köping–
Västjädra och E20 genom Västra Götaland. Utöver dessa finns ett stort antal tidigare
beslutade mindre förslag som domineras av trafiksäkerhetsförbättringar genom
mötesseparering fördelade över landet. Exempelvis innebär förslaget att enbart tre längre
delsträckor på E4 mellan Helsingborg och Haparanda återstår att mötesseparera om
planförslaget genomförs.
Nya större vägobjekt över 500 miljoner kronor i planförslaget är E4 Förbifart Skellefteå och
E14 Blåberget–Matfors.
7.3.4.

Förslag på tillkommande investeringsobjekt

För att möta de senaste årens samhällsutveckling har Trafikverket bedömt det som
nödvändigt att, trots det begränsade ekonomiska utrymmet, bereda utrymme för några
46

I det nationella stamvägnätet ingår alla Europavägar och flera större riksvägar. Investeringar i
övrigt statligt vägnät hanteras i respektive regions länsplan för regional transportinfrastruktur.
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tillkommande namngivna investeringsobjekt med en total kostnad över 100 miljoner kronor
utöver de som redan finns i gällande plan. Finansieringen för dessa nytillkomna objekt
ligger helt eller delvis inom planperioden. Tillkommande investeringar inom ERTMS
redovisas i avsnitt 7.9.
De motiv som ligger bakom dessa förslag är av olika slag. Utbyggnad av Norrbotniabanan
mellan Skellefteå och Luleå är utpekad av regeringen. I flera andra investeringsobjekt är den
ekonomiska belastningen på nationell plan låg eftersom åtgärderna i den statliga nationella
infrastrukturen helt eller till större delen finansieras av annan, ofta lokal eller regional part.
Satsningar från näringslivet och andra aktörer som de i Norrbotten och Västerbotten är
andra motiv till varför flera investeringsobjekt föreslås.
Objekten är följande från norr till söder:
Kiruna, ny järnvägsstation
Total kostnad 1 371 miljoner kronor (förutsätter full medfinansiering av extern part/externa
parter).
Objektet innehåller utbyggnad av en ny station i Kiruna anpassad till den nya
centrumplaceringen i Kiruna. Den nuvarande stationen är placerad vid Kiruna
Malmbangård och är att betrakta som tillfällig. Utöver stationen innehåller objektet
utbyggnad av cirka 7,5 kilometer nytt elektrifierat enkelspår för anslutande järnväg av spår
från Svappavaara med mera.
Norrbotniabanan Skellefteå–Luleå
Total kostnad 23 269 miljoner kronor.
Regeringen har i direktivet angett att ”Utbyggnad av den därefter kvarvarande delen
Skellefteå–Luleå bör påbörjas inom planperioden”. Planläggningen har påbörjats under
2021. När objektet är färdigställt kommer det att finnas en enkelspårig kustnära järnväg där
tåg kan köra 200 till 250 km/h på sträckan mellan Bollstabruk/Kramfors och Luleå.
Åtgärder i Norrbotten och Västerbotten
Total kostnad 2 877 miljoner kronor.
I Norrbotten sker omfattande satsningar på utveckling av ny, klimatsmart teknik inom
tillverkning av stål. I Skellefteå i Västerbotten sker samtidigt en utbyggnad av tillverkning av
batterier. Bägge investeringarna förväntas skapa en betydande efterfrågan på arbetskraft
och transporter som behöver mötas med förbättrad kapacitet i transportsystemet.
Trafikverket föreslår därför nedanstående åtgärder inom den ordinarie anslagsramen.
Åtgärderna i Norrbotten är finansierade med 53 procent av totalkostnaden under
planperioden och kräver därför ytterligare finansiering efter 2033. Åtgärden i Skellefteå har
en finansiering med 33 procent under planperioden. Om ytterligare medel kan tillföras, till
exempel genom finansiering med infrastrukturavgifter, är åtgärderna möjliga att genomföra
tidigare under planperioden. Detta behöver i så fall studeras ytterligare.
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SgöN47 Sävastklinten–Norra Sunderbyn, ny mötesstation och partiellt dubbelspår,
kostnad 286 miljoner kronor



Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1), kostnad 146 miljoner kronor
(tillkommer 23 miljoner kronor i medfinansiering)

Stambanan genom Övre Norrland.

108 (224)



Luleå C ombyggnad av personbangård (etapp 2), kostnad 337 miljoner kronor



Malmbanan Kiruna–Riksgränsen Stax 32,5 ton, kostnad 405 miljoner kronor



Malmbanan Svappavaara–Kiruna Stax 32,5 ton, kostnad 250 miljoner kronor.

Dessa åtgärder i Norrbotten syftar till att delvis möta de behov av ökad kapacitet och ökad
robusthet på Malmbanan inklusive Luleå C som den planerade investeringen i ett nytt
stålverk i Boden innebär. Den nya mötesstationen och det partiella dubbelspåret på en
delsträcka mellan Boden och Luleå ökar kapaciteten på banan och bidrar därmed till att
säkra kapaciteten för järnvägstransporter till och från hamnen Luleå. Objekten på Luleå C
förenklar och effektiviserar terminalhanteringen men bidrar även till att öka kapaciteten,
förbättra tillgängligheten och säkerheten för resande. Det finns också starka beroenden
mellan det pågående införandet av det nya signalsystemet ERTMS på Malmbanan och
åtgärderna på Luleå C. Höjningen av Stax48 på Malmbanan till 32,5 ton innebär att
exempelvis malmtågen kan lastas tyngre och därmed utnyttjas effektivare.


E4 Förbifart Skellefteå, kostnad 1 429 miljoner kronor.

Med anledning av etableringen av batterifabriken Northvolt i Skellefteå och den snabba
samhällsutveckling som nu sker i dess spår, finns ett ökat behov av att ge förutsättningar för
såväl stadens utveckling som för resande och transporter i region Västerbotten. Trafikverket
bedömer att en dragning av E4 förbi Skellefteå, tillsammans med det pågående bygget av
Norrbotniabanan, på ett betydande sätt kommer att förbättra stadens miljö och dess
utvecklingsmöjligheter samtidigt som behovet av person- och godstransporter med olika
trafikslag kan tillgodoses, inte minst vad gäller de oskyddade trafikanterna. Objektet är
samhällsekonomiskt lönsamt.
Mot bakgrund av de stora näringslivssatsningarna i Norrbotten och Västerbotten redovisar
Trafikverket till regeringen den 30 november 2021 ett särskilt regeringsuppdrag49 där mer
omfattande åtgärder enligt fyrstegsprincipen föreslås för att underlätta denna
industriutveckling. I denna redovisning, se avsnitt 7.4, föreslås finansieringen ske genom lån
för att åstadkomma ett snabbt genomförande.
Om åtgärderna kan finansieras genom lån i enlighet förslagen med lånefinansiering, föreslår
Trafikverket att E4 Förbifart Skellefteå alternativt att Norrbotniabanan Dåva–Skellefteå i
Västerbottens län tillförs de därmed frigjorda medlen under planperioden.
Ådalsbanan, Västeraspby vändslinga
Kapacitetshöjande åtgärd med en kostnad på 122 miljoner kronor (cirka 55 miljoner kronor
finansiering från länsplanen i Västernorrland).
Trafiken i stråket förväntas öka allt eftersom Norrbotniabanan byggs ut och
företagsetableringarna i Norrbotten och Västerbotten genomförs. Järnvägen mellan
Västeraspby och–Långsele upprustas för närvarande och möjliggör tillsammans med en
vändslinga i Västeraspby ökade omledningsmöjligheter mellan Botniabanan och Stambanan
genom Övre Norrland. Vändslingan medför även att tågvikten kan ökas för godståg längs
Norrlandskusten genom att backarna utmed Ådalsbanan undviks. Ådalsbanan och

48

Största axellast.
Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med
anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens
län. Dnr I2021/02468.
49
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Ostkustbanan kan också avlastas genom att godstågen, vid belastade tider med mycket
persontrafik, leds via stambanan.
E14 Blåberget–Matfors
Mötesseparering med en kostnad på 381 miljoner kronor (varav 5 miljoner kronor
samfinansiering).
E14 förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har stor betydelse
för näringslivets transporter av exempelvis timmer till industrin i Sundsvall, arbetspendling
samt för turisttrafiken till och från Jämtland-Härjedalsfjällen. Delsträckan Blåberget–
Matfors är en av delsträckorna med mest trafik på stråket och ligger på den västra infarten
till Sundsvall. Sträckan har bristfällig framkomlighet och trafiksäkerhet där höga hastigheter
ofta leder till svåra olyckor. Vägbredden är 13 meter och hastigheten är idag 90 och
100 km/tim. Vägen trafikeras av cirka 9 000 fordon/dygn. Ombyggnaden av nuvarande E14
till mötesfri väg bidrar till att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för fordon
och gång- och cykeltrafikanter längs sträckan E14 Timmervägen–Stöde. Etappen utgör en
prioriterad och samhällsekonomiskt lönsam del i den fortsatta utvecklingen av förbättrad
trafiksäkerhet på E14.
Lund–Göteborg–Öxnered och Stockholm–Skellefteå, hastighetshöjning till
250 km/tim på befintlig bana
Total kostnad för Lund–Göteborg–Öxnered är 1 198 miljoner kronor och för Stockholm–
Skellefteå 961 miljoner kronor, summa 2 159 miljoner kronor.
Syftet med objekten är att dra nytta av kommande investeringar i nya snabbare tåg som är
planerade att tas i drift mellan 2025 och 2030. Objekten har även god samhällsekonomisk
lönsamhet. Objekten belastar planperioden med cirka 40 procent av den totala
objektskostnaden, vilket har bedömts vara en nödvändig andel för att dra nytta av en större
del av restidsvinsten.
Räppe, ny station
Total kostnad 102 miljoner kronor (cirka 64 procent extern finansiering).
Syftet med objektet är att skapa god tillgänglighet och ett utbud av hållbara färdmedel till
och från det nya regionsjukhuset i Växjö. Mötesspåret har tidigare haft en kostnad under
100 miljoner kronor och varit planerat att genomföras som ej namngiven trimningsåtgärd.
Objektet har prioriterats eftersom det utgör en förutsättning för järnvägsanslutning av det
kommande sjukhuset, och kostnaden i nationell plan är låg.
Markarydsbanan/Knäred mötesspår
Total kostnad 124 miljoner kronor (cirka 53 procent sam- och medfinansiering).
Region Halland, Laholms kommun och Trafikverket arbetar för att starta persontrafik på
Markarydsbanan mellan Hässleholm och Halmstad. Idag vänder regionaltågen från
Hässleholm i Markaryd och resterande sträcka mellan Halmstad och Markaryd används
enbart för gods- och omledningstrafik. För att kunna trafikera hela banan med regional
persontrafik behöver kapaciteten utökas med ett mötesspår mellan Halmstad och Markaryd.
Syftet med objektet är därför att anlägga en mötesstation i Knäred, inklusive plattformar för
resandeutbyte. Parallellt planeras även en plattform för resandeutbyte i Veinge samt signaloch plankorsningsåtgärder för att öka kapaciteten och för att få en jämnare hastighet på
banan. Mötesspåret i Knäred inklusive plattformar har tidigare haft en kostnad under
100 miljoner kronor och därför varit planerat att genomföras som ej namngiven
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trimningsåtgärd. Objektet har prioriterats eftersom det är en förutsättning för att en
attraktiv, tät, tillförlitlig och kostnadseffektiv regiontågstrafik mellan Halmstad, Markaryd
och Hässleholm ska kunna starta och att belastningen på nationell plan är låg. Åtgärden har
dessutom en hög samhällsekonomisk lönsamhet.
Västkustbanan, Väröbacka station
Kostnad 153 miljoner kronor (100 procent kommunal medfinansiering).
Objektet innebär anläggning av en ny station för att möjliggöra på- och avstigning för
regiontågstrafik i Väröbacka, vilket bland annat skapar förutsättningar för utveckling av
Väröbacka till ett stationssamhälle i enlighet med Varberg kommuns ambition. Syftet med
objektet är även att förbättra förutsättningarna för regional trafik på Västkustbanan mellan
framför allt Varberg och mellanliggande orter upp till Kungsbacka, Mölndal mot Göteborg.
Objektet finansieras till 100 procent av Varbergs kommun.
Kapacitetshöjande åtgärder Öresund/Malmö
Total kostnad cirka 1 017 miljoner kronor (100 procent medfinansiering från extern aktör).
Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 har integrationen i Öresundsregionen mellan Sverige
och Danmark, framför allt på arbets- och bostadsmarknaderna, kontinuerligt fördjupats.
Trafikutvecklingen, både på väg och på järnväg har på motsvarande sätt varit kraftig sedan
trafikstarten. Trafikverkets bedömning är att järnvägskapaciteten på Öresundsbron, med
prognosticerad trafikutveckling enligt Trafikverkets basprognos, ska räcka till cirka 2050.
Dessförinnan behöver dock landanslutningarna på bägge sidor om sundet förstärkas. På den
danska sidan planeras redan omfattande åtgärder för att möta behovet. Trafikverket och
Öresundsbrokonsortiet har gemensamt identifierat vilka åtgärder i järnvägsnätet på den
svenska sidan som skulle behövas för att motsvara Öresundsbrons kapacitet. På den svenska
sidan behövs åtgärder för att:


Bygga bort begränsningar på Malmö C där spåranslutningen till banhallen korsar
Södra stambanan i plan samt fler plattformsspår på Malmö C Övre



Säkra möjligheten att trafikera med långa godståg mellan kontinenten och Malmö
godsbangård genom att förlänga dagens förbigångsspår i Svågertorp



Förstärka kapaciteten på Kontinentalbanan mellan Östervärn och Malmö C samt
bygga ut kapaciteten på Östervärns station eftersom Citytunneln redan i dagsläget i
princip är fullbelagd.

Med de nedan föreslagna åtgärderna bedöms förväntad trafikutveckling för både gods- och
persontrafik säkras bortom 2040. Inte minst är åtgärderna viktiga inför att Fehmarn Bältförbindelsen öppnar 2029. Objekten är följande:


Malmö bangård, planskild spårkorsning



Malmö C, fler plattformsspår



Malmö C–Östervärn, dubbelspår



Svågertorp, förlängning av förbigångsspår.
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Järnvågen med överdäckning av E45
Total kostnad cirka 263 miljoner kronor (100 procent medfinansiering från Göteborgs stad).
E45 på den aktuella sträckan går genom centrala Göteborg med bebyggelse tätt inpå leden
vilket ger upphov till höga bullernivåer och dålig luftkvalitet. Syftet med objektet är att
förbättra luftkvaliteten och bullernivåer för kommande bostäder i anslutning till väg E45.
Objektet möjliggör därmed för Göteborgs stads utveckling av blandad stadsbebyggelse vid
Järnvågsgatan med flera gator inom stadsdelen Masthugget. Objektet innehåller även
trimnings- och kollektivtrafikåtgärder i anslutning till Järntorgsmotet som förbättrar
tillgängligheten i området.
Dessutom ingår ett utredningsobjekt, nämligen
Stockholm C och Tomteboda bangård, kapacitet med mera – utredning.
Total kostnad i nationell plan 280 miljoner kronor (avser enbart utredning).
Stockholms central är som nationell nod inte rustad för ett ökat resande och har begränsad
kapacitet, särskilt för långa tåg som till exempel ingår i höghastighetskonceptet. Stockholms
stad och fastighetsägaren Jernhusen planerar att överdäcka spårområdet i samverkan med
Trafikverket. Oavsett överdäckning innebär kapacitetsbristerna att järnvägsanläggningen
behöver byggas om och tågvändning flyttas till en ny anläggning på Tomteboda bangård. En
ombyggnad av Stockholms central är komplex, tar lång tid och innebär en omfattande
samordning. Trafikverket och Jernhusen avser att till 2026 gemensamt driva planering,
projektering och start av förberedande arbeten som ändå behöver genomföras, till exempel
byte av ställverk. Ett beslut om ett namngivet utredningsuppdrag i nationell plan ger
Trafikverket planeringsmandat och lägger fast den långsiktiga inriktningen att Stockholms
central behöver reinvesteras. Det finns också medfinansiering och finansiering via
infrastrukturavgifter. Definitivt beslut om ett genomförande av en överdäckning sker 2026
när förutsättningar i form av detaljplan med mera föreligger. Total kostnad för objektet
beräknas till 8,8 miljarder kronor.
Ytterligare information om investeringsobjekten finns i underlagsrapporten om namngivna
investeringar.50
7.3.5.

Investeringar i planförslaget med finansiering efter 2033

I gällande plan har det skett tidsförskjutningar och fördyringar i en utsträckning som
innebär att flera objekt fortsätter att kräva resurser i större omfattning än förväntat under
den kommande planperioden för åren 2022–2033.
Tillsammans med ovanstående medför den fortsatta utbyggnaden av ERTMS, regeringens
ökade satsning på nya stambanor för höghastighetståg, Norrbotniabanans kvarvarande
etapp och kostnadsutvecklingen i branschen att utrymmet för ytterligare nya
investeringsobjekt inom planeringsramen är mycket begränsat.
Det har mot bakgrund av detta genomförts en kostnadsöversyn av ett sextiotal objekt för att
så långt som möjligt identifiera konkreta besparingar. De identifierade större besparingarna
har uppgått till knappt 3 miljarder kronor fördelat på cirka tio objekt. Besparingarna har
åstadkommits genom justerad omfattning och utformning som därmed har kunnat
användas till andra objekt.

50

Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224.
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Utöver besparingarna ovan har Trafikverket dessutom sett över förutsättningarna för att
förskjuta genomförandetiden för ett antal objekt. Resultaten av den översynen är att
Trafikverket föreslår att sammanlagt nio investeringar i gällande plan förskjuts i tid så att de
slutförs efter 2033. I huvudsak rör det sig om objekt som var nya i planen 2018–2029.
Ytterligare 11 miljarder kronor har på så sätt kunnat frigöras under planperioden. Nedan i
tabell 14 redovisas de objekt51 som i planförslaget har en del av sin finansiering efter 2033
jämfört med den gällande planen. Varje objekt kommenteras nedanför tabellen.
Generella utgångspunkter för att förskjuta objekten bortåt i tid har varit graden av:


kostnadsökning



beroenden till andra åtgärder och de konsekvenser som uppstår av en förskjutning



effekt på antal omkomna.

Givet utgångspunkterna ovan har delar av finansieringen lagts efter planperioden.
Kostnadsangivelserna nedan är i miljoner kronor. Observera att de objekt som saknar full
finansiering under planperioden förutsätter fortsatt finansiering efter 2033.

Tabell 14 Objekt i gällande plan som förskjutits i tid med statlig finansiering efter 2033 (exklusive objekt inom nya
stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar). Miljoner kronor.

Objekt

E4 Kongberget–Gnarp

Total
Total
kostnad Kostnad
Nytt i kostnad i
Kostnad
i plan
efter
plan plan 2018– efter 2029,
2022–
2033,
20182029,
prisnivå
2033,
prisnivå
2029
prisnivå
201702
prisnivå 202102
201702
202102
965
0
2 103
489

Andel
kostnad
till och
med
2033, %
77

Ostkustbanan, etapp
Gävle–Kringlan,
kapacitetshöjning

X

5 027

1 403

7 237

6 470

11

E16 Borlänge-Djurås

X

400

0

832

674

19

Alvesta, triangelspår

X

134

0

295

150

49

Västra stambanan
Laxå–Alingsås högre
kapacitet

X

578

0

796

300

62

Rv 26 Hedenstorp –
Månseryd

X

144

0

321

210

35

Sydostlänken (Älmhult–
Olofström–Karlshamn),
elektrifiering och ny
bana

X

2 423

823

5 227

3 283

37

Maria–Helsingborg C,
dubbelspår

X

3 185

2 435

4 092

3 192

22

E22 Ronneby Ö –
Nättraby

X

704

0

1 039

500

52

Summa objekt i
gällande plan med
finansiering efter 2033

15 268

51

Exklusive objekt inom nya stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och
storstadsförhandlingar.
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E4 Kongberget–Gnarp
Objektet har funnits med sedan nationell plan 2010–2021. Objektets genomförande har
med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av planperioden.
Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat och beror huvudsakligen på
ändrad sträckning och utformning. Tidsförskjutningen innebär att delsträckan mellan
Bälinge och Gnarp, en sträcka på cirka 4 kilometer, finansieras efter 2033. Vägen har idag
80 km/tim som skyltad hastighet.
Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning
Objektet var nytt i gällande plan och hade en mindre del av kostnaden efter 2029. Objektets
genomförande har med hittillsvarande planering haft sin tyngdpunkt under den andra
halvan av planperioden. Objektet ingår i ett avtal mellan staten och Gävle kommun om
bostadsutbyggnad. Utredningar har visat att objektet förutsätter stora förändringar på den
anslutande Bergslagsbanan mot Gävle för en god funktion och för att möjliggöra en flytt av
Gävle godsbangård, åtgärder som inte är finansierade i den gällande planen. Det finns även
behov av samplanering med utbyggnaden av det nya signalsystemet ERTMS.
Tidsförskjutningen innebär att huvuddelen av finansieringen läggs efter planperioden.
Resterande medel möjliggör fortsatt planläggning med produktionsstart sent i
planperioden. En tidsförskjutning förändrar förutsättningarna för pågående kommunal och
regional planering. Tidsförskjutningen kan även påverka möjligheterna att ta del av det
beslutade EU-bidraget från CEF på cirka 35 miljoner kronor.
E16 Borlänge–Djurås
Objektet var nytt i gällande plan. Färdigställande av den första av tre etapper pågår.
Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat och beror huvudsakligen på
ändrad sträckning och utformning på grund av besvärliga geotekniska förutsättningar och
hänsynstaganden till bebyggelse. Finansieringen inför planperioden 2022–2033 omfattar
färdigställande av den första etappen. De två återstående etappernas finansiering ligger efter
2033. Dagens väg har en skyltad hastighet på 80 km/tim.
Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana
Objektet var nytt i gällande plan och hade en mindre del av kostnaden efter 2029. Objektets
genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av den
kommande planperioden. Objektet har fått betydande kostnadsökningar i både procent och
kronor räknat på grund av tillkommande åtgärdsbehov i Olofström och Karlshamn. Med
förslaget ligger merparten av finansieringen för kostnadsökningen efter 2033.
Alvesta, triangelspår
Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är stor i procent räknat. Objektets
genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt tidigt under den andra halvan
av den kommande planperioden. Tidsförskjutningen innebär att finansieringen av
kostnadsökningen läggs efter planperioden.
Västra stambanan Laxå–Alingsås högre kapacitet
Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är stor i procent räknat. Objektets
genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av den
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kommande planperioden. Förslaget innebär att två förbigångsspår med lägre prioritet
genomförs efter 2033.
Rv 26 Hedenstorp–Månseryd
Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är betydande i procent räknat.
Objektets genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra
halvan av den kommande planperioden och föreslås bli färdigställt efter 2033.
Tidsförskjutningen beror, förutom på kostnadsökningen, även på att sträckan idag är
mötesseparerad. Den tillkommande effekten när det gäller att minska antalet omkomna är
därför låg i förhållande till kostnaden. Förbättringarna ligger istället inom restid och
kapacitet vilket haft lägre tyngd i prioriteringen.
Maria–Helsingborg C, dubbelspår
Objektet var nytt i gällande plan och hade en större del av kostnaden efter 2029.
Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat. Objektets genomförande har
med nuvarande planering sin tyngdpunkt sent under den andra halvan av den kommande
planperioden och är fortfarande i ett tidigt planeringsskede. Tidsförskjutningen innebär att
objektet kan påbörjas under planperioden men att huvuddelen genomförs efter 2033.
E22 Ronneby Ö–Nättraby
Objektet var nytt i gällande plan. Objektets genomförande har med nuvarande planering sin
tyngdpunkt under den andra halvan av den kommande planperioden. Tidsförskjutningen
beror, förutom på kostnadsökningen, även på att sträckan idag är mötesseparerad. Den
tillkommande effekten när det gäller att minska antalet omkomna är därför låg i förhållande
till kostnaden. Förbättringarna ligger istället inom restid och kapacitet vilket haft lägre
tyngd i prioriteringen.
Ytterligare sex objekt har i sin planerade framdrift finansiering efter 2033 (se tabell 15).
Tabell 15 Objekt i gällande plan med statlig finansiering efter 2033 exklusive objekt inom nya stambanor, nationella
systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar. Miljoner kronor.

Objekt

Total kostnad i
plan 2022–2033,
prisnivå 202102

Kostnad efter
2033, prisnivå
202102

Andel
kostnad till
och med
2033, %

Tomteboda – Kallhäll, ökad
kapacitet (pågående)

23 106

762

97

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva –
Skellefteå ny järnväg

15 467

4 804

69

Ostkustbanan, fyra spår (Uppsala –
länsgränsen Uppsala/Stockholm)

12 891

10 528

18

Värnamo – Jönköping/Nässjö,
elektrifiering o höjd hast

2 267

276

88

Vänersjöfarten, Trollhätte
kanal/Göta älv

5 395

351

94

730

200

73

Halmstad C/bangård
Malmö godsbangård, utbyggnad av
spår 58
Summa objekt i gällande plan
med finansiering efter 2033

16 921
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Utöver objekten ovan har nio av de tillkommande objekten i planförslaget kvarstående
finansieringsbehov efter 2033 (se tabell 16).

Tabell 16 Nya objekt i förslaget till plan 2022-2033 med statlig finansiering efter 2033 exklusive objekt inom nya
stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar. Miljoner kronor.

Total kostnad i
plan 2022–2033,
prisnivå 202102

Objekt

Kostnad efter
2033,
prisnivå 202102

Andel
kostnad till
och med
2033, %

Malmbanan Kiruna-Riksgränsen
Stax 32.5 ton

405

162

60

Malmbanan Svappavaara-Kiruna
Stax 32.5 ton

250

100

60

SgöN Sävastklinten-Norra
Sunderbyn ny mötesstation och
partiellt dubbelspår

286

114

60

Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1)

146

58

60

Luleå C ombyggnad av
personbangård (etapp 2)

337

231

32

23 269

20 267

13

1 429

958

33

Stockholm-Skellefteå, 250 km/h på
befintlig bana

961

810

16

Lund-Göteborg-Öxnered, 250 km/h
på befintlig bana

1 198

486

60

Norrbotniabanan Skellefteå – Luleå
ny järnväg
E4 förbifart Skellefteå

Summa nya objekt i
planförslaget med finansiering
efter 2033

7.3.6.

23 186

Redovisning av förslag till byggstarter år 2022–2024 och 2025–2027

Regeringen uppdrog den 11 mars 2021 åt Trafikverket att lämna förslag på objekt som bör få
byggstartas år 1–3 (2022–2024) samt objekt som bör få förberedas för byggstart år 4–6
(2025–2027). Trafikverket redovisade uppdraget den 14 april 2021. Regeringen har i
direktivet till föreliggande uppdrag angett att om planförslaget föranleder ändringar i
förhållande till det förslag till byggstarter som Trafikverket redovisade i april 2021, ska
ändringsförslagen särskilt redovisas och motiveras. Förslag till byggstarter redovisas i bilaga
1. Det finns även en fördjupad redovisning av efterfrågade uppgifter i underlagsrapport
Namngivna investeringar52, i vilken ändringsförslagen redovisas och motiveras.
Följande är de objekt som har fått förändringar i byggstartperiod jämfört med redovisningen
14 april 2021.

52

Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033. Publikation 2021:224.
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7.3.6.1.
Objekt som har byggstartat
Innan utgången av 2021 beräknas objekt ERTMS, ScanMed etapp 1 inklusive Katrineholm–
Åby (Korridor B) (enlig benämning i plan 2018-2029), ha byggstartat (se tabell 17). Objektet
i planförslaget har delats i två deletapper. Även objektet E18 Köping–Västjädra,
kapacitetsbrister beräknas byggstarta 2021. Objekten har regeringsbeslut om att få
byggstarta sedan tidigare.

Tabell 17 Objekt som har byggstartat innan utgången av 2021 – Observera uppdelning av ERTMS ScanMed etapp 1
inklusive Katrineholm-Åby (Korridor B).

Objekt

Byggstart enligt
senaste rapportering
(april 2021)

Byggstart enligt
planförslag

ERTMS, TC53 Hallsberg–Norrköping

2022–2024

Pågående

ERTMS, TC Malmö

2022–2024

Pågående

E18 Köping–Västjädra, kapacitetsbrister

2022–2024

Pågående

7.3.6.2.
Objekt som föreslås byta byggstartsgrupp till grupp 1–3
Trafikverket föreslår att tre objekt byter byggstartsgrupp från år 4–6 till år 1–3. Det berör
Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår samt två av de tre deletapperna av objektet
Införande av FRMCS enligt tabell 18. Kvarstående deletapp av FRMCS föreslås flytta till
senare år inom planperioden enligt tabell 18.

Tabell 18 Objektet Införande av FRMCS med ny uppdelning och föreslagna byggstartsgrupper.

Objekt

Byggstart enligt
senaste rapportering
(april 2021)

Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår
Förtätning av GSM-R
(Järnvägskommunikationssystem)
FRMCS (Järnvägskommunikationssystem)
tunnel

Byggstart enligt
planförslag

2025–2027

2022–2024

2025–2027

2022–2024

2025–2027

2022–2024

7.3.6.3.
Övriga objekt som föreslås få ändrad period
Vidare föreslår Trafikverket att fyra objekt som ingick i byggstartsbeslutet för år 4 –6 flyttas
till senare år inom planperioden enligt tabell 19. Detta på grund av förändrade
förutsättningar avseende planeringsmognad och kostnader för objekten i förhållande till den
gällande planen 2018–2029 samt med hänsyn till de totala ekonomiska utrymmena för
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033.

53

Trafikledningscentral

117 (224)

Tabell 19 Objekt som föreslås flyttas till senare år inom planperioden.

Objekt

Byggstart enligt
senaste rapportering
(april 2021)

Byggstart enligt
planförslag

E22 Gladhammar–Verkebäck

2025–2027

2028–2033

E4 Kongberget–Gnarp

2025–2027

2028–2033

Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan,
kapacitetshöjning

2025–2027

2028–2033

E22 Ronneby Ö–Nättraby

2025–2027

2028–2033

Införande av FRMCS
(Järnvägskommunikationssystem)

2025–2027

2028–2033

7.3.6.4.
Nya förslag till objekt att förbereda för byggstart
Trafikverket föreslår dessutom att tolv objekt som inte ingick i byggstartsbeslutet för år 4 –6
får beslut om att få förbereda för byggstart under åren 2025–2027 enligt tabell 20. I
förslaget ingår objekt där planeringen inte kommit så långt att de uppfyller alla kriterier,
men föreslås ingå för att alla förutsättningar ska kunna klarläggas och utredas.

Tabell 20 Nya objekt som Trafikverket föreslår ska få förberedas för byggstart under åren 2025–2027.

Byggstart enligt
planförslag

Objekt
Uppsala, Plankorsningar

2025–2027

E4/E20 Södertäljebron, Kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart
Stockholm

2025–2027

Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning

2025–2027

Borlänge–Falun, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder

2025–2027

Rv 26 Mullsjö–Slättäng

2025–2027

Högsjö västra, förbigångsspår

2025–2027

Katrineholm, förbigångsspår

2025–2027

Heby, Mötesspår

2025–2027

Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder – inkl.
säkerhetshöjande åtgärder

2025–2027

Laxå, bangårdsombyggnad

2025–2027

Ånge–Östersund, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder

2025–2027

ERTMS, Trafikledningscentral Boden Ånge

2025–2027

7.3.7.
Investeringar som övervägts som motsvarar en ökning av medlen för
namngivna investeringar med 10 procent
Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket redovisa ytterligare namngivna investeringar
som övervägts för planförslaget som motsvarar en ökning av medlen för namngivna
investeringar med 10 procent (se även bilaga 1 och underlagsrapporten om
investeringsåtgärder). Dessa 10 procent motsvarar enligt Trafikverkets beräkning cirka 28,6
miljarder kronor.
Trafikverket har valt att föreslå dels utökad alternativt full finansiering för flertalet av de
objekt som har kvarstående finansieringsbehov efter 2033 i förslaget till plan, dels ett antal

118 (224)

förslag till nya vägobjekt med huvudsakligen tydlig landsbygdsprofil och god
trafiksäkerhetsnytta. Det återstående utrymmet upp till nivån 28,6 miljarder kronor föreslår
Trafikverket ska användas för en utökning av medlen till trimningsåtgärder på
landsbygdsvägnätet för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.
Motiven för att utöka finansieringen inom planperioden av de objekt som redan prioriterats
i den gällande planen är främst att de ska kunna färdigställas och ge de nyttor som förväntas
tidigare. Motiven för att föreslå namngivna vägobjekt med en huvudsaklig landsbygds- och
trafiksäkerhetsprofil är att anspråken runt om i landet på förbättrade vägar är höga. De
handlar exempelvis om att möjliggöra säker arbets- och studiependling med rimliga restider
men även förutsägbara transporttider för gods i de delar av landet där vägtrafik är och
förväntas vara det dominerande transportsättet under överskådlig tid. Ökningen av
trimningsmedlen svarar på samma sätt som de namngivna vägobjekten upp mot de behov
som kan tillgodoses med åtgärder med en kostnad under 100 miljoner kronor.
Åtgärderna har huvudsakligen identifierats utifrån Trafikverkets arbete med betydande
brister54 och redovisas nedan regionvis.
Nord


E10 Mertainen–Kauppinen mötesseparering



E12 Kulla–Norrfors mötesseparering



E4 Ljusvattnet–Yttervik mötesseparering



E4 Grimsmark–Broänge mötesseparering.

Mitt


E4 Kongberget–Gnarp, full finansiering under planperioden



Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning, full finansiering under
planperioden



E16 Borlänge–Djurås, full finansiering under planperioden



E 16/väg 66 Förbi Yttermalung



E16 Lönnemossa–Klingvägen, mötesseparering



RV 50 Förbi Grängesberg



Väg 56 Hedesunda–Valbo/Gävle, Räta linjen



E14 Lockne–Optand/Förbi Brunflo



E4 Förbi Örnsköldsvik.



Ostkustbanan, fyra spår (Uppsala–länsgränsen Uppsala/Stockholm), ökad
finansiering under planperioden



E20 Trafikplats Gröndal–Eskilstuna 2+2



Hjulsta ny- eller ombyggnad av bro.

Öst

Stockholm
54

Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av
nationell plan 2018-2029. Publikation 2020:271.

119 (224)



E4 trafikplats Glädjen–trafikplats Rotebro, ITS



E4 trafikplats Häggvik–trafikplats Rotebro, kapacitetsförstärkning till följd av E4
Förbifart Stockholm.

Väst


Västra stambanan Laxå–Alingsås högre kapacitet, full finansiering under
planperioden



E18 Valnäs–riksgränsen, deletapp Bäckevarv–Årjäng, ombyggnad till 2+1



E18 Valnäs–riksgränsen, deletapp Töcksfors–Bäckevarv, ombyggnad till 2+1



Väg 26 Halmstad–Oskarström, 2+1-väg



E45 Vänersborg–Mellerud, deletapp Liden–Frändefors, ombyggnad 2+1.



E22 Ronneby Ö–Nättraby, full finansiering under planperioden



Alvesta, triangelspår, full finansiering under planperioden



Maria–Helsingborg C, dubbelspår, ökad finansiering under planperioden



Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana, ökad
finansiering under planperioden



E4 Trafikplats Ekhagen



Rv 26 Smålandsstenar–Gislaved



Rv 40 Skogslid–Haga



E22 Genom Mönsterås



Rv 25 Nybro, trafikplats Glasporten



Rv 40 Toverum–Hyttan



Rv 25 Förbi Lessebo



Rv 25 Norrleden i Växjö inkl. trafikplats



E6 Trafikplats Alnarp–Trafikplats Lomma, additionskörfält E4 genom Jönköping,
tpl Ekhagen.

Syd

7.3.8.

Kort om kostnads- och effektbedömningar och deras osäkerheter

För nya investeringsåtgärder och för ej ekonomiskt byggstartade investeringsåtgärder i
befintlig plan, har nya anläggningskostnadskalkyler tagits fram enligt Trafikverkets
kalkylprocess som omfattar traditionell kalkylmetodik (kvantiteter x à-pris) och
osäkerhetsanalys enligt successivprincipen55. För investeringsåtgärder där det redan fanns
aktuella kalkyler framtagna med denna metod har en prisnivåomräkning skett av dessa
kalkyler.
För investeringsåtgärder som bedömts ligga längre bort i tiden och där utformningen är mer
osäker har en förenklad metod använts för kalkylering, som kallas grov kostnadsindikation.

55

Läs mer i Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224, avsnitt 1.1.7.
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För flertalet investeringsåtgärder i gällande plan som ännu inte har byggstartat, och för nya
förslag till investeringsåtgärder, har nya samhällsekonomiska analyser och samlade
effektbedömningar genomförts.56 Ett sammandrag redovisas i bilaga 1 i denna rapport och
en mer utförlig redovisning av investeringarna finns i en underlagsrapport.57

7.4.
Åtgärder för de stora industriinvesteringarna i
Norrbotten och i Västerbotten58
De företagsetableringar och företagsexpansioner som genomförs eller planeras i
Norrbottens län och Västerbottens län kommer att ställa nya krav på
transportinfrastrukturen. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera vilken
påverkan detta får för transportinfrastrukturen samt vilka behov av åtgärder som kan väntas
uppstå med anledning av denna samhällsomställning.
Uppdraget är avgränsat till pågående stora företagsetableringar i Norrbottens län och
Västerbottens län och dess påverkan på den statliga transportinfrastrukturen i Sverige. De
etableringar som särskilt ger påverkan på transportsystemet i form av både godstransporter
och persontransporter är omställning till koldioxidfri stålframställning (Hybrit
Development AB, LKAB, SSAB och H2 Green Steel AB) samt företagsetableringar och
expansioner i Skellefteå (Northvolt AB, Boliden AB och följdetableringar). Flera av
investeringarna kopplat till omställning till koldioxidfri stålframställning planeras just nu
för att vara i produktion med början 2025, medan Bolidens investeringar och Northvolts
första etapp beräknas vara i produktion innan årets utgång.
Analysen visar att påtagliga trafikökningar, jämfört med dagens trafik och Trafikverkets
basprognos, framförallt kommer att påverka följande befintliga infrastruktur:


Järnvägen Luleå–Riksgränsen



Hamn och farled i Luleå



Väg E4 förbi Skellefteå, samt anslutande statliga regionala vägar i Skellefteå
(Skellefteåtriangeln)



Lokala statliga vägar i direkt anslutning till företagsetableringarna.

Analysen visar också att ökad arbetspendling är en förutsättning för
kompetensförsörjningen till de nya etableringarna. De pågående företagsetableringarna och
den samhällsomvandling samt befolkningsökning som dessa medför kommer också att
innebära ökade trafik- och transportflöden längs Norrlandskusten och vidare söderut i
Sverige. Detta innebär att den planerade Norrbotniabanan kommer att vara viktig ur flera
perspektiv för att få en robust och effektiv infrastruktur längs Norrlandskusten.
7.4.1.

Järnvägen Luleå–Riksgränsen

För att möta behovet av utvecklad infrastruktur föreslår Trafikverket en lånefinansiering för
att kunna göra en storsatsning på järnvägen Luleå–Riksgränsen som är helt avgörande för
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Se även den särskilda redovisningen rörande regeringsuppdraget: Trafikverket (2021), Åtgärder i
transportinfrastrukturen för de stora industriinvesteringarna i Norrbotten och Västerbotten.
Publikation 2021:229.
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att säkerställa att näringslivssatsningarna kan genomföras på ett önskvärt sätt. Inom ramen
för detta paket bör följande delar ingå:


Dubbelspår Luleå–Boden



Ökning till Stax 32,5 ton på sträckan Kiruna–Riksgränsen och Svappavaara–Kiruna



Förlängning av mötesstationerna Murjek, Harrträsk, Näsberg och Nuortikon



Luleå C flytt av personvagnsuppställningen samt ombyggnad av personbangård



Malmbanan Boden–Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt



Mindre trimningsåtgärder i Luleå C, Boden C och på sträckan Boden–Kiruna.

Kostnaderna för järnvägsåtgärderna Luleå–Riksgränsen uppskattas till cirka 7,5 miljarder
kronor.
Lånefinansieringen skulle möjliggöra ett snabbt genomförande av järnvägsåtgärderna på
sträckan Luleå–Riksgränsen vilket delvis skulle kunna finansieras med högre banavgift.
Inriktningen bör vara att en andel av investeringskostnaden kan tas ut av de järnvägsföretag
som utnyttjar bandelen och som får nytta av investeringarna. Utformningen av en sådan
finansieringslösning behöver utredas vidare.
7.4.2.

Vägar kring Skellefteå

För att möta den snabba samhällsutvecklingen och de industriinvesteringar som nu sker i
Skellefteå föreslår Trafikverket en satsning på följande åtgärder i Skellefteå:


E4 förbifart Skellefteå



Demonstrationsanläggning i syfte att möjliggöra utveckling kopplad mot
elektrifiering och digitalisering på väg 372 Skellefteå–Skelleftehamn



Åtgärder i form av trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder på väg 95, 372
och AC 827 i Skellefteå. För att säkerställa genomförande bör en eventuell extra
satsning till den regionala planen prövas.

Kostnaden för E4 förbifart Skellefteå uppskattas till cirka 1,4 miljarder kronor och
kostnaderna för de trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärderna på väg 95, 372 och AC
827 uppskattas till cirka 600 miljoner kronor.
En eventuell lånefinansiering till järnvägen Luleå–Riksgränsen skulle frigöra cirka 700–
800 miljoner kronor i Trafikverkets förslag till nationell plan vilket skulle kunna användas
för att finansiera delar av E4 förbifart Skellefteå. Det innebär dock att förbifarten kommer
att kunna slutföras först efter 2033. För att kunna öka framdriften bör andra finansieringar
såsom medfinansieringar och infrastrukturavgifter prövas. För förbifarten på väg E4 i
Skellefteå finns det en möjlighet att finansiera bron över Skellefte älv med en
infrastrukturavgift. Det behöver dock analyseras ytterligare.
7.4.3.

Norrbotniabanan

Trafikverket har analyserat möjligheterna att tidigarelägga åtgärder i gällande nationell
plan. För Norrbotniabanan, delen Dåva–Skellefteå är det möjligt att tidigarelägga
byggstarten med ett till två år och färdigställandet skulle då kunna ske i slutet på
planperioden 2022–2033, om ingen hänsyn tas till eventuella finansiella begränsningar och
under förutsättning att tillståndsprocesser inte drar ut på tiden.
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7.5.

Innovation i utvecklingen av transportinfrastrukturen

Ny teknik som bygger på automatisering, digitalisering och elektrifiering behöver få
genomslag i det praktiska genomförandet av entreprenader, för att på sikt kunna bidra till
mer hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Trafikverket föreslår ett antal projekt som
myndigheten bedömer är lämpliga för olika typer av systemdemonstration, för att accelerera
införandet av nya lösningar samt öka Trafikverkets och branschens förmåga inom planering,
trafikledning, vidmakthållande och byggande. Se även kapitel 5 om de övergripande
prioriteringarna inom forskning och innovation.
Inledningsvis ges en övergripande bild av digitaliseringens potential på transportområdet,
för att illustrera vad innovation kan åstadkomma i det specifika avseendet. Därefter
redovisas konkreta förslag på objekt som kan vara lämpliga för olika innovativa lösningar.
7.5.1.

Digitaliseringens påverkan på transportsystemet

Digitalisering är en utveckling och förändrande kraft som påverkar hela samhället, inklusive
transportsystemets utformning, underhåll och användning. Mängden data och information
ökar och blir alltmer lättillgänglig. I takt med att samhället digitaliseras skapas nya tjänster i
transportsystemets olika delar, där befintlig infrastruktur tas till vara och utvecklas med
hjälp av digital infrastruktur59 och digitala lösningar. Digitaliseringen möjliggör också nya
typer av åtgärder och beslutsstöd som på olika sätt bygger på interaktion mellan fordon och
infrastruktur för att skapa nyttor i transportsystemet.
Trafikverket kommer under planperioden att verka för att ta tillvara digitaliseringens
möjligheter genom att beakta utveckling av informationsmängder och den digitala
infrastrukturen, både inom ramen för den egna verksamheten och i samverkan med andra
aktörer. Nya typer av åtgärder med tydliga inslag av digitalisering som ger direkta effekter i
transportsystemet kan underlätta omställningen till ett hållbart transportsystem.
Åtgärder och beslutsstöd som nyttjar digitalisering kan även komplettera nuvarande arbete
med åtgärdsval, och på sikt ersätta dagens åtgärder med nya lösningar. Detta kan ske genom
att identifiera brister och behov på ett effektivt sätt samt föreslå kostnadseffektiva åtgärder i
transportsystemet. Dessa åtgärder bidrar till att de transportpolitiska målen uppfylls, till
exempel genom att optimera nyttjandet av befintlig kapacitet, minska utsläppen på utsatta
platser, förbättra framkomlighet och tillgänglighet eller till att färre omkommer eller skadas
allvarligt i transportsystemet.
Åtgärder som nyttjar digitalisering inom transportsystemet kommer steg för steg att
utvecklas, demonstreras och implementeras under planperioden. Genomslagstakten beror
på flera faktorer som är svåra att uppskatta en tydlig tidplan för. Det handlar bland annat
om teknikutveckling, tillgång till data, efterfrågan hos transportköpare, behov av förändrade
regelverk och utveckling av Trafikverkets interna arbetssätt för upphandling och
genomförande av åtgärder. Därför krävs ett flexibelt förhållningssätt och utrymme i
planeringsprocessen för att kunna driva förutsättningsskapande initiativ som leder till att
Trafikverket stegvis kan implementera den här typen av nya åtgärder och beslutsstöd.
Ökad tillgång till och produktion av data och information i olika former innebär nya
möjligheter att utveckla alla delar i planeringen av transportsystemet. Därför bör satsningar
59

Digital infrastruktur kan delas upp i hård och mjuk infrastruktur. Den hårda är fysisk infrastruktur.
till exempel master, kablar, ledningar och sensorer. Det är dessa saker som transporterar data. Den
mjuka infrastrukturen handlar om lagar, standarder och begreppsanvändning och är sådant som gör
att data kan delas och användas till att förbättra tjänster och funktioner i transportsystemet.
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inom detta område prioriteras under planperioden. Information blir en allt viktigare del av
transportsystemet. Trafikverket följer regeringens strategi Data – en underutnyttjad resurs
för Sverige, och arbetar aktivt för att tillgängliggöra exempelvis vägdata, trafikdata och
digitaliserade trafikregler. 60 Data som delas mellan olika aktörer möjliggör och underlättar
utvecklingen av nya tjänster och tekniker som optimerar transporter, underhåll och
användandet av vägsystemet genom val av tidpunkt, färdmedel eller resväg. Detta skulle
bidra till ett mer effektivt nyttjande av transportsystemet, exempelvis genom dynamisk
trafikregelgivning som stöttar introduktionen av automatiserade fordon.
Datadriven analys ger möjlighet att med större precision beskriva mål, behov och brister i
transportsystemet, och att fatta väl avvägda beslut och välja kostnadseffektiva åtgärder för
både investeringar, underhåll och trafikledning. För att möjliggöra detta krävs en
ambitionshöjning av förmågan hos aktörer i transportsystemet att ta emot, hantera och
kvalitetssäkra data om bland annat infrastrukturen, dess tillstånd och flöden. Det kan till
exempel ske genom att ta steg mot att skapa en digital tvilling av infrastrukturen, en
grunddatadomän för transportsystemet eller förtydliga Trafikverkets uppdrag kring
Nationell vägdatabas (NVDB). Dessa är exempel på digitala initiativ hos myndigheten som
har direkt påverkan på transportsystemet och skapar nyttor hos olika aktörer.
En grundläggande del i utvecklingen handlar om tillgång till rätt data med rätt kvalitet för
att skapa förutsättningar för att kunna använda olika analysverktyg och AI med framgång.
Denna utveckling är en grundförutsättning för att bli en datadriven organisation. Inom
Trafikverket pågår för närvarande ett antal förutsättningsskapande aktiviteter, exempelvis
fortsatt etablering av informationsförvaltning, utveckling av regelverk för hantering av stora
och mer samlade datamängder, utveckling av vår tekniska analysmiljö och införande av nya
roller inom analysområdet.
Trafikverket kommer inte att på egen hand kunna skapa alla de positiva effekter som en
digitalisering av användande, byggande och vidmakthållande av transportsystemet kan ge.
Trafikverket och andra statliga aktörer behöver agera som stabila hörnpelare i de nätverk
som uppstår.
Digitaliseringen kräver en tydlig positionering av Trafikverkets roll och uppgift i de system
där flera parter är beroende av varandra för att nå utvecklingsmålen. Således finns ett behov
av att utreda vilka initiativ som staten, genom exempelvis Trafikverket, ska ansvara för.
7.5.2.

Plan för fortsatt elektrifiering

Enligt direktivet ska Trafikverket redogöra för det fortsatta genomförandet av den plan för
elektrifiering av delar av det statliga vägnätet som Trafikverket redovisade i februari 2021.61
Redovisningen kan sammanfattas i följande rekommendationer:


Lokala och regionala tunga transporter kan elektrifieras med en utbyggd
laddinfrastruktur. Bristen på infrastruktur för stationär laddning bedöms utgöra ett
hinder för elektrifiering av tunga fordon och infrastrukturen bör byggas ut i närtid
för att påskynda elektrifieringen.
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https://www.regeringen.se/4aa1b8/contentassets/56abce3c5f6447a1a285602718b86ad1/data-en-underutnyttjad-resurs-for-sverige-en-strategi-for-okad-tillgang-av-data-for-bl.a.-artificiellintelligens-och-digital-innovation
61
Trafikverket (2021), Analysera förutsättningar och planera för utbyggnad av elvägar. Publikation
2021:013. Trafikverket (2021). Behov av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs
större vägar. Publikation 2021:012.
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För tunga fordon som används över större områden, har länge körsträckor eller har
ett högre energibehov finns flera tänkbara alternativ såsom elväg, bränslecell,
biodrivmedel och stationär laddning.



Under de närmaste åren behövs fortsatt arbete med att ta fram kunskapsunderlag
kring hur tunga lastbilar som verkar över längre avstånd kan elektrifieras.

Elektrifieringslösningar för tunga transporter utvecklas i snabb takt och Trafikverket ser i
nuläget ingen anledning att ändra de övergripande rekommendationerna. Den snabba
utvecklingen inom batterikapacitet och möjligheter att nyttja vätgas bidrar till att den nu
föreslagna ambitionsnivån för utbyggnad av elvägar är något lägre jämfört med den plan
som föreslogs i regeringsuppdraget.
Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg (den så kallade piloten) på
sträckan Hallsberg–Örebro fullföljs, och elvägen förväntas vara i drift kring årsskiftet 2025–
2026. Beräknad totalkostnad för objektet är 500–600 miljoner kronor och beror bland
annat på val av teknik. Fler objekt under perioden 2022–2026 bedöms inte vara rimligt med
hänsyn till långa ledtider för den fysiska planläggningsprocessen.
Den fortsatta planeringen syftar även till att kunna besluta om en eventuell fortsatt
utbyggnad av elvägar inom ramen för nästa planrevidering. Trafikverkets förslag är därför
att se över den tidigare utbyggnadsplanen, identifiera lämpliga sträckor och peka ut dem
som prioriterade brister inför nästa planrevidering. Trafikverket bedömer att sträckor på
cirka 200–300 kilometer kan vara en lämplig ambition att planera för med hänsyn till den
snabba utvecklingen inom andra områden inom elektrifieringen av transportsystemet. Det
sker även mycket internationellt kring elvägar där bland annat USA, Tyskland, Frankrike,
Storbritannien, Israel och Kina har strategier för elektrifiering av transportsystemet som
inkluderar elvägar. Det ska även etableras större test och permanenta sträckor i både Italien,
Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Indien och Israel de närmaste åren.
När det gäller samordning av elvägar avser Trafikverket ta ett fortsatt ansvar, framför allt
nationellt men delvis även internationellt. Det sker genom Trafikverkets
elektrifieringsprogram och kommer att innefatta olika typer av aktiviteter. Det handlar om
aktörssamverkan och olika typer av seminarier eller workshops. Det kan också handla om
att sprida kunskap och bidra till en gemensam kunskapsplattform för olika aktörer.
I den fortsatta planeringen av elektrifiering av transportsektorn och i synnerhet elvägar är
en fortsatt samverkan med Energimyndigheten och andra berörda myndigheter viktig.
Trafikverket kommer därför att ta initiativ till en tydligare samverkan mellan berörda
myndigheter. Det är också viktigt att beakta utvecklingen inom området och följa det arbete
som bedrivs inom Elektrifieringskommissionen det närmaste året.
7.5.3.

Förslag på lämpliga objekt för innovativa lösningar

Trafikverket föreslår här ett antal projekt som myndigheten bedömer är lämpliga för olika
typer av innovation och för att driva på utvecklingen mot minskade klimatavtryck i
byggskedet. De projekt som beskrivs nedan under 7.5.3.1 och 7.5.3.4 är inte namngivna och
kommer att utvecklas och finansieras inom posten trimnings- och miljöåtgärder.
7.5.3.1.
Väg 372 Skellefteå
Väg 372 knyter samman centrala Skellefteå med hamnen och industriområdet Bergsbyn där
Northvolt och andra etableringar väntas skapa cirka 5 000 nya arbetstillfällen. En
systemdemonstrator föreslås omfatta både en plattform för utbyte och samverkan liksom
delprojekt för fysiska och digitala anpassningar av infrastrukturen. Flera aktörer involveras
för sådana åtgärder, och diskussion för att skapa en plattform pågår redan med
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DriveSweden, universiteten i Luleå och Umeå, Region Västerbotten, Skellefteå kommun och
näringslivsföreträdare (Northvolt, Boliden). En systemdemonstrator ska leda till
beställningar av trimningsåtgärder som möjliggör elektrifierade och på sikt automatiserade
gods- och persontransporter längs väg 372.
Trafikverket bedömer att väg 372 skulle kunna utgöra en lämplig sträcka för elektrifiering
och digitalisering som kan kopplas till de ovan nämnda satsningarna.
7.5.3.2.
Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn
Tvärförbindelse Södertörn blir en två mil lång ny mötesfri motortrafikled söder om
Stockholm med separat gång- och cykelväg längs hela sträckan. Tillsammans med
E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden bildar tvärförbindelsen en yttre tvärled som
binder samman de södra och norra delarna av Stockholms län. Leden knyter även samman
den nya hamnen Nynäshamn-Norvik med E4/E20 och bidrar därmed till att skapa
förutsättningar för en ökad överflyttning av gods från väg till sjöfart.
Genom att skapa särskilt utrymme för nya innovationer och arbetssätt under en av de senare
entreprenaderna vid byggandet, vill Trafikverket undersöka möjligheterna till effektivisering
och minskad miljöbelastning. Elektrifiering, digitalisering och automatisering skapar
tillsammans nya möjligheter för att effektivisera anläggningsprojektet. Utsläppen av
växthusgaser kan minskas, energi- och resursanvändningen effektiviseras och kvaliteten i
informationsutbyte genom hela byggprocessen ökas. Genom att kombinera elektrifiering
med digitalisering och autonoma fordon är bedömningen också att tidsåtgången för vissa
aktiviteter kan minskas genom att utnyttja en större del av dygnet. Digitaliseringen i sin tur
skapar förbättrade möjligheter till exempel för optimering av masstransporter, ökad
personsäkerhet samt kontroll av mängder och kvalitet.
7.5.3.3.
Norrbotniabanan
För Norrbotniabanans första etapp med fastställd järnvägsplan (Umeå–Dåva), har
Trafikverket redan nu ställt krav på att vissa delar av tunnelentreprenaden (borrning,
bergsförstärkning och skrotning) ska genomföras med elektrifierade arbetsmaskiner.
När det gäller lastning och uttransport av bergmassor sker dessa moment idag med
dieseldrivna maskiner. För att närma sig ett klimatneutralt byggande överväger Trafikverket
därför att leasa elektrifierade dumprar och hjullastare samt laddinfrastruktur, så att denna
utrustning kan tillhandahållas entreprenören. Att leasa utrustningen är ett sätt att forcera
elektrifieringen. Entreprenören hinner nämligen inte anskaffa sådan utrustning efter
kontrakts tecknande. Skulle detta förverkligas bedömer Trafikverket att projektet kan vara
det första helelektrifierade tunneldrivningsprojektet i världen.
7.5.3.4.
Regional demonstrator för fortsatt elektrifiering
Trafikverket ser ett behov av att testa och demonstrera hur elvägar, och även elektrifiering i
annan form än elvägar, kan integreras i vägtransportsystemet och samhället i stort. Ett
exempel skulle kunna vara en regional demonstrator som visar hur elektrifieringen kan
genomföras i gränssnittet mellan statlig och kommunal väghållare, och där såväl lätt som
tung trafik ska kunna tillgodogöra sig elektrifieringens potentialer.
Trafikverket bedömer att en regional systemdemonstrator (pilot) av det slag som beskrivits
ovan skulle bidra till kunskap gällande både tekniska, juridiska och affärsmässiga aspekter
på elektrifieringen. Vidare bedömer Trafikverket, efter att ha sonderat förutsättningarna för
samarbete, att det finns intressenter för en sådan regional demonstrator i Halmstad med
omnejd.
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7.6.

Nya stambanor för höghastighetståg

Regeringen har i direktiven angett att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar
på de nya stambanorna för höghastighetståg till ett belopp av 107 miljarder kronor, att de
etapper av de nya stambanorna som ingår i nu gällande plan ska genomföras och att
samtliga etapper ska ingå i planförslaget (se figur 29).
Då förutsättningar i nuläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för
Göteborg–Borås behöver Trafikverket senarelägga planerad produktion av objektet och
omfördela medel till andra objekt både inom och utom nya stambanor under planperioden.
Trafikverket föreslår därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under
planperioden.

Figur 29 Principiell kartbild över nya stambanor för höghastighetståg.

7.6.1.

Nuvarande systemutformning och pågående planering

Syftet med nya stambanor Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö är att de ska:


Tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt möjliggöra punktliga
och robusta resor och transporter för människor och näringsliv.



Ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan Sverige och andra
länder i Europa.



Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda förutsättningar för
starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling.



Främja hållbara resor och transporter.

De nya stambanorna ska också bidra till stadsutveckling, bostadsbyggande och större
arbetsmarknadsregioner.
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För att leverera den funktion som är syftet med nya stambanor har inriktningen varit ett
separerat system dimensionerat för en hög hastighet (320 km/tim62) och en anläggning med
lågt underhållsbehov.
I den gällande planen ingår tre etapper av nya stambanor för vilka planläggningsprocess
pågår: Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund.
Planeringsarbetet på de centrala delarna mellan Linköping och Borås/Hässleholm ligger
vilande sedan åtgärdsvalsstudier avslutades 2018, eftersom sträckorna inte ingår som
namngivna objekt eller utpekade brister i gällande nationell plan.
Investeringskostnaden för nya stambanor enligt nuvarande systemutformning är bedömd
till 325 +/- 55 miljarder kronor i 2021 års prisnivå.63
7.6.2.

Kostnadsreducerande åtgärder i investeringsskedet

Trafikverket ska enligt regeringens direktiv redovisa hur valet av produktionsmetoder kan
bidra till en effektivare utbyggnad och ökad uppfyllelse av de transportpolitiska målen,
inklusive klimatmålen, samt vilka andra kostnadsreducerande åtgärder som kan bidra till
sänkta produktionskostnader, vilka åtgärder som krävs för att dessa ska kunna realiseras
och hur stora besparingar som kan förväntas.
För att minska kostnaderna i investeringsskedet har Trafikverket gjort ett fördjupat arbete
inom de potentialområden för reducerad investeringskostnad som redovisades i samband
med regeringsuppdraget i februari 202164.
Utifrån de möjliga kostnadsreducerande åtgärder i investeringsskedet som identifierats är
Trafikverkets mål att den totala investeringskostnaden för nya stambanor ska reduceras
med 65 miljarder kronor jämfört med den bedömda kostnaden för nuvarande
systemutformning.
Detta föranleder bland annat att följande förändringar jämfört med tidigare inriktning görs
på systemnivå:


Teknikval med lägre investeringskostnad görs genom anpassning av tekniska
standarder. Till exempel utformas hela systemet med ballasterat spår.



Förenklade tätortspassager genom sänkta hastigheter i vissa tätorter för att minska
kostnaderna för centrala stationslägen.



Förenklade stationsutformningar genom färre spår för vändande tåg.

Konsekvenserna av justeringarna blir att restiden för ändpunktstrafiken ökar med 5–10
minuter. Möjligheterna för tågvändningar minskar, vilket medför att vissa hittills antagna
trafikeringsupplägg för den regionala trafiken inte blir möjliga. I viss mån begränsas därför
flexibiliteten i systemet och kapacitetstillskottet blir något mindre. Systemet kommer att
utformas för att ge minst lika god tillgänglighet och punktlighet som andra nybyggda delar
av det svenska järnvägssystemet, men inte längre med den högre ambitionsnivå för nya
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Utom Ostlänken och Göteborg–Borås som dimensioneras för 250 km/tim.
Indexreglerad kostnad motsvarande de tidigare redovisade 295 +/- 50 miljarder kronor som
avsågs i 2017 års prisnivå. Kostnad omfattar nya stambanor mellan Gerstaberg (Järna), Almedal
(Göteborg) respektive Lund. För avgränsningar avseende kostnadsbedömning, se även: Trafikverket
(2021) Nya stambanor – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
2022-2033. Publikation 2021:187.
64
Trafikverket (2021), Nya stambanor för höghastighetståg – Slutredovisning av uppdrag angående
nya stambanor för höghastighetståg. Publikation 2020:025.
63

128 (224)

stambanor som Trafikverket tidigare utgått ifrån. Förändrade teknikval ger även ett ökat
behov av underhåll och reinvesteringar.
De funktionella förändringarna som görs bedöms ligga i linje med syftet för nya stambanor
och de övergripande förväntningarna på systemet. Vissa delnyttor kommer att förändras
medan de samlade nyttorna för systemet som helhet förväntas bli ungefär samma som i
aktuella bedömningar.
Inriktningen att minska investeringskostnaderna med 65 miljarder kronor innebär att den
bedömda kostnaden för nya stambanor efter kostnadsreducerande åtgärder är
260 +/- 45 miljarder kronor.65
Vilka kostnadsreducerande åtgärder som är möjliga att genomföra i olika delar av systemet
beror på en mängd parametrar, till exempel topografiska förutsättningar, nuvarande
systemutformning och rimligheten i eventuella omtag i pågående processer. Ny bedömd
kostnad efter kostnadsreducerande åtgärder för systemet och de ingående objekten framgår
av tabell 21.

Tabell 21 Bedömda kostnader enligt nuvarande systemutformning respektive efter kostnadsreducerande åtgärder.
Bedömda kostnader för systemet redovisas dels med den mest troliga kostnaden (50-procentspercentilen) dels med ett
osäkerhetsintervall. Miljarder kronor.

Bedömd kostnad
(Nuvarande systemutformning)
Nya stambanor

Ny bedömd kostnad66
(Efter kostnadsreducerande
åtgärder)

325 +/- 55

260 +/- 45

Objekt Ostlänken

91

81

Objekt Göteborg–Borås

44

38

Objekt Hässleholm–Lund

28

21

162

120

Centrala delar
(Linköping–Borås/Hässleholm)

Av den ovan nämnda kostnadsreduktionen förutsätter 5–10 miljarder kronor förändringar
av juridiska regelverk och andra styrande parametrar som ligger utanför Trafikverkets
mandat. I följande frågor är Trafikverket beroende av stöd från andra parter för att realisera
kostnadsreduceringar:


Förändrad lagstiftning för effektivare och mer hållbar masshantering.



Särskilt uppdrag till länsstyrelser och andra myndigheter gällande samverkan kring
stabila planeringsförutsättningar och effektiva processer för nya stambanor. (Se
vidare avsnitt 7.6.6)



Förändrade regelverk/tillämpningar avseende möjlighet att ställa krav på
fordonsegenskaper.

För att reducera investeringskostnaderna för nya stambanor krävs dessutom ett
kontinuerligt och proaktivt arbete med produktivitetshöjande åtgärder. Nya stambanors
65

Bedömd kostnad efter kostnadsreducerande åtgärder utgör den kostnad som bedömts möjlig
förutsatt att samtliga kostnadsreducerande åtgärder kan realiseras i sin fulla potential. Detta kräver
ett successivt arbete och att ett flertal åtgärder och förutsättningar samverkar.
66
Se föregående not.
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omfattning och volym möjliggör stordriftsfördelar och effektivisering genom
standardisering och industriell produktion av vanligt förekommande anläggningsdelar. En
anläggning som byggts med industrialiserade metoder bidrar inte bara med en lägre
investeringskostnad, utan ger även goda förutsättningar för kostnadseffektivt underhåll och
reinvesteringar under drifttiden. En fördjupad beskrivning av kostnadsreducerande
åtgärder finns i underlagsrapporten om nya stambanor.67
Nya stambanor omfattar stora anläggningsvolymer vars produktionsmetoder och ingående
material innebär omfattande utsläpp av växthusgaser. De stora anläggningsvolymerna över
lång tid utgör ett bra underlag för utveckling och innovationer i omställningen mot
klimatneutrala material och energieffektiva metoder. Nya Stambanor kommer att driva ett
proaktivt och kontinuerligt arbete för att främja utvecklingen mot och omställningen till en
klimatneutral och energieffektiv anläggningsbransch och därmed ökad uppfyllelse av
klimatmålen.
7.6.3.

Samlad organisation och effektiv kostnadsstyrning

Regeringen anser att det fortsatta genomförandet av nya stambanor bör ske i en samlad och
separat projektorganisation inom Trafikverket. Regeringen har i direktiven angett att
Trafikverket ska redogöra för hur myndigheten avser att organisera det fortsatta
genomförandet av nya stambanor.
Ansvaret för både planering och genomförande av nya stambanor ligger, sedan den 1
oktober 2020, samlat under programorganisationen Nya Stambanor. Detta ger
förutsättningar för att utifrån ett systemperspektiv samordna, optimera och prioritera för att
styra mot hög kostnadseffektivitet och kostnadskontroll. Det samlade ansvaret för planering
och genomförande innebär också möjlighet att styra om resurser och göra prioriteringar
mellan olika delar av nya stambanor vid eventuella hinder i pågående processer.
Vidare möjliggör den samlade organisationen även stordriftsfördelar och effektivisering
genom utveckling av standardiserade produkter och arbetssätt. I det fortlöpande arbetet
omhändertas och värderas kontinuerligt möjligheter till sänkta kostnader och
produktivitetshöjande åtgärder. Det gäller både i objekt som ingår i gällande plan, och i det
fortsatta arbetet med planering av systemet som helhet. En fastlagd utbyggnadsplan som
tydliggör volymer och genomförande över tid ger stabilitet i planeringen och goda
förutsättningar för standardisering och industriell produktion.
Trafikverket avser att årligen, till uppdragsgivaren, redovisa framdrift och ekonomisk status
för att ge en samlad bild med hög grad av transparens.
7.6.4.

Planförslag nya stambanor för höghastighetståg

I regeringens direktiv till Trafikverket anges att de nya stambanorna i planförslaget bör
innefatta investeringar till ett belopp av 107 miljarder kronor. Med kostnadsreducerande
åtgärder inarbetade hade denna nivå legat i linje med planerad planläggning och produktion
under planperioden.
Eftersom Härryda kommun har meddelat att de inte avser att medverka i det fortsatta
planarbetet gällande nya stambanor för höghastighetståg saknas i nuläget förutsättningar
att gå vidare i delar av pågående planläggningsprocess för Göteborg–Borås. I och med detta
pausar Trafikverket allt planläggningsarbete som berör Härryda kommun i avvaktan på
regeringens beslut om tillåtlighet för sträckan. Trafikverket avser att lämna in ansökan om
67
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tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken till regeringen under 2022. Detta innebär att
färdigställandet av Göteborg–Borås senareläggs med minst tre år och att medelsbehovet
inom Göteborg–Borås därmed minskar med 8 miljarder kronor under planperioden. Av
dessa omfördelas 5 miljarder kronor inom nya stambanor vilket innebär en mer offensiv
tidplan, dels för genomförandet av Ostlänken dels för planläggning av objekt i systemets
centrala delar. Figur 30 visar medelsfördelning och prognos för nya stambanor under
utbyggnaden.

Figur 30 Medelsfördelning och prognos för nya stambanor under utbyggnaden. Prognosen efter planperioden (2022 –2033)
bygger på antagandet om att fortsatt finansiering möjliggörs i motsvarande takt som under slutet av planperioden.
Miljoner kronor.

Utbyggnaden av nya stambanor startar från storstadsområdena och de tre objekten där
planläggning pågår, Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund,
färdigställs först. Ostlänkens utbyggnad sker etappvis och börjar i norr med start i Järna och
fortsättning söderut. Byggstart för utbyggnaden av Göteborg–Borås respektive Hässleholm–
Lund är planerad till 2025–2027 respektive 2027–2029.
Under planperioden kommer en systemövergripande utbyggnadsanalys att genomföras,
vilken beskrivs närmare nedan. För planläggning av centrala systemdelar mellan Linköping
och Borås respektive Hässleholm avsätts 3 miljarder kronor under planperioden.
7.6.5.

Systemövergripande utbyggnadsanalys

Inriktningen är att nya stambanor i sin helhet ska stå klara 2045. Planeringen behöver utgå
ifrån ett systemperspektiv för att nyttorna av de nya stambanorna i sin helhet ska realiseras
och kunna optimeras utifrån både funktionella, kostnadsmässiga och tidsmässiga aspekter.
Detta gäller systemets funktion mellan Stockholm, Göteborg och Malmö men också hur de
nya stambanorna samverkar med det övriga järnvägssystemet och transportsystemet i stort.
För att den fortsatta utbyggnaden av nya stambanor ska optimeras utifrån behoven på
systemnivå kommer en systemövergripande utbyggnadsanalys att göras tidigt under
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planperioden. Analysen ska klarlägga funktionella och tidsmässiga beroenden mellan nya
stambanor och andra identifierade brister och planerade åtgärder med stor påverkan på
systemets grundfunktion. Exempel på brister och åtgärder utanför nya stambanors system
är plattformskapacitet i systemets ändpunkter, kapacitetsåtgärder in mot storstäderna,
uppställningsspår och andra sidosystem. Den systemövergripande utbyggnadsanalysen
syftar till att, i samverkan med berörda myndigheter, regioner och operatörer, klarlägga
funktionella förutsättningar och fortsatt inriktning för planering och genomförande av nya
stambanor. Detta så att utbyggnaden kan ske på ett kostnadseffektivt sätt som innebär att
bästa möjliga effekt fås av respektive delsträcka.
Den systemövergripande utbyggnadsanalysen ska resultera i en utbyggnadsplan för nya
stambanor. Utbyggnadsplanen kommer att presenteras för uppdragsgivaren som underlag
för beslut om fortsatt utbyggnadsordning i samband med kommande planrevidering.
7.6.6.

Förberedande planering och planläggning

Planläggningsprocessen för systemets centrala delar (Linköping–Borås/Hässleholm)
beräknas kunna påbörjas omkring 2026. För att effektivisera kommande planläggning
genomförs, i samverkan med berörda myndigheter, regioner och kommuner ett
förberedande planeringsarbete. Syftet med det förberedande arbetet är att:


Se över och justera nuvarande systemutformning (avseende
trafikeringsmöjligheter, hastigheter genom tätorter, stationer med mera) så att den
i så stor utsträckning som möjligt omhändertar kostnadsreducerande åtgärder och
samtidigt skapar nyttor på både nationell och regional nivå.



Utforma och teckna gemensamma avsiktsförklaringar med regioner och kommuner
avseende ny systemutformning samt inriktning, innehåll och samverkansprocesser
i kommande planläggning.



Genomlysa de fysiska förutsättningarna på sträckorna avseende genomförbarhet
och kostnader, samt avgränsa och verifiera utredningsområden.

I samband med det förberedande arbetet avser Trafikverket tillsammans med berörda
länsstyrelser och andra myndigheter se över hur samverkans-, planerings-, handläggnings-,
tillstånds- och prövningsprocesser kan samlas och samordnas för att säkerställa stabila
planeringsförutsättningar och effektiva processer kopplat till färdigställandet av nya
stambanor. För detta krävs ett särskilt uppdrag till länsstyrelser med flera enligt avsnitt
7.6.2.
7.6.7.

Finansiering

Genomförandet av nya stambanor är komplext att hantera inom Trafikverkets ordinarie
anslag, eftersom möjligheten att flytta medel mellan år är mycket begränsad. Eftersom nya
stambanor utgör en betydande del av det totala anslaget får även små förskjutningar i
framdrift och kostnad stora konsekvenser för möjligheten att planera och driva andra objekt
framåt. En annan finansiering, exempelvis genom lång- eller kortfristigt lån, skulle
underlätta hanteringen och samtidigt möjliggöra en snabbare utbyggnad och tidigare
realisering av nyttoeffekter som ökad kapacitet, avlastning av befintliga stambanor och ökad
tillförlitlighet i järnvägssystemet.
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7.7.

Utbyggnad av järnväg i norra Sverige

Trafikverket ska, enligt direktivet, särskilt redovisa förutsättningarna för en utbyggnad av
järnväg i norra Sverige, utöver de namngivna etapperna på Norrbotniabanan.
En viktig del i det underlag som tagits fram avseende norra Sverige är de bristanalyser som
regeringen pekade ut vid fastställelsen av den gällande planen. Trafikverket har genomfört
analyserna och rapporterna är publicerade på
Figur 31 Utpekade bristanalyser i norra Sverige.
Trafikverkets hemsida. Följande utpekade
bristanalyser berör norra Sverige (Norrbotten,
Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och
Gävleborg):
a) Narvik–Luleå, bristande kapacitet i
järnvägssystemet.68
b) Inlandsbanan, framtida funktion
(överflyttning väg till järnväg samt
omledning).69
c) Övre Norrland Skellefteå/Bastuträsk–
Boden/Luleå, bristande kapacitet i
järnvägssystemet.70
d) Nedre Norrland, bristande kapacitet i
järnvägssystemet – återstående delsträckor
med kapacitetsproblem och långa restider,
såsom Ostkustbanan inklusive Ådalsbanan,
Gävle–Härnösand.71
Som framgår av kartan i figur 31 är de fyra
utpekade bristanalyserna geografiskt mycket
omfattande, och tillsammans med de nybyggda respektive planerade sträckorna på
Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan utgör de huvuddelen av järnvägsnätet
i norra Sverige. Till detta kommer stråket (Stockholm) Gävle mot Jämtland, där regeringen
nyligen avsatt resurser för att möjliggöra fortsatt trafikering och nya lok och vagnar för
nattågstrafiken till och från Jämtland (och Övre Norrland).
Utöver detta har Trafikverket inom ramen för förberedelserna inför planrevideringen tagit
fram ett underlag där bland annat betydande brister för hela järnvägsnätet redovisas.72
Bristerna relaterar i första hand till de transportpolitiska målens preciseringar för
funktionsmålen.
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Trafikverket (2021), Bristanalys Narvik-Luleå Bristande kapacitet i järnvägssystemet, förslag på
kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder: slutrapport. Publikation 2021:143.
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kapacitet i järnvägssystemet, förslag på kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder. Publikation
2021:144.
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utbyggnadsordning. Publikation 2021: 078.
72
Trafikverket (2021), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av
nationell plan 2018-2029. Publikation 2020:271.
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Den övergripande strategin bakom utbyggnaden av järnvägen i norra Sverige har varit att
skapa ett kapacitetsstarkt kuststråk för persontrafiken (Ostkustbanan, Ådalsbanan,
Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan) och ett funktionellt dubbelspår för
godstrafiken med hjälp av de befintliga stambanorna (Norra stambanan och Stambanan
genom Övre Norrland) tillsammans med kuststråket. På Malmbanan är strategin att öka
kapaciteten genom att bygga ut för längre och tyngre tåg.
ERTMS infördes tidigt på Ådalsbanan, Botniabanan och Haparandabanan och är en viktig
komponent för att reducera förseningar och skapa robusthet. Efter initialt mycket stora
inkörningsproblem är det nu en betydligt lägre felfrekvens jämfört med konventionellt
styrda banor73. Därför är den fortsatta moderniseringen av signalsystemet av stor betydelse
för en utbyggnad av järnvägssystemet i norra Sverige.
Ett flertal potentiella åtgärder utöver Norrbotniabanan är analyserade i de utpekade
bristanalyserna. Bristanalyserna redovisar på detaljerad nivå brister, möjliga åtgärder och
effekter. Ett exempel på möjliga effekter för persontågstrafiken av åtgärderna som
identifierats, är de ungefärliga restider från Stockholm som indikeras i figur 32. Till höger i
figuren visas det funktionella dubbelspåret för gods med kuststråket och stambanestråket.
Åtgärderna ger också positiva effekter för den regionala persontågstrafiken som bidrar till
regionförstoring och förbättrad kompetensförsörjning.

73
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Figur 32 Kartan till vänster visar ungefärliga restider från Stockholm efter utbyggnad enligt bristanalyserna. Kartan till
höger visar det funktionella dubbelspåret för godstrafiken som uppnås när Norrbotniabanan är färdigställd.

Det finns också aktuella skeenden som i hög grad kan komma att påverka förutsättningarna
och behoven av satsningar på järnvägen i norra Sverige, bland annat de gröna
industrisatsningar som regeringen aviserat i budgetpropositionen74. Här kan nämnas att
regeringen den 23 september 2021 gav i uppdrag till Trafikverket75 att analysera behovet av
åtgärder för väg, järnväg och sjöfart i främst Norrbottens och Västerbottens län, vilket
redovisas i särskild ordning den 30 november 2021.
Utöver Norrbotniabanan behövs sammanfattningsvis följande för att uppnå den
övergripande strategin som beskrivits ovan: förstärkning av Ostkustbanan upp till
Västeraspby, förstärkning mellan Luleå och Boden och fortsatt utbyggnad av Malmbanan för
de speciella behov som näringslivet har där. Dessutom behövs en särskild uppföljning av
effekterna av regeringens satsning på att binda samman Sverige och bidra till ett hållbart
resande genom nattåg till Jämtland och övre Norrland.76

74

Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen.
Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av
större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län,
I2021/02468.
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7.8.
Objekt som bedöms medföra behov av särskilda
resurser till berörda länsstyrelser
Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket föreslå vilka investeringsobjekt som bedöms
medföra behov av särskilda resurser till berörda länsstyrelser och till vilket belopp.
Regeringen gav den 24 oktober 2019 Trafikverket i uppdrag att analysera under vilka
omständigheter det finns behov av extra resurser hos länsstyrelserna med anledning av
omfattande investeringsobjekt samt föreslå och konsekvensbeskriva en långsiktigt hållbar
modell för resurshantering för sådana investeringsobjekt. Trafikverket redovisade
uppdraget den 28 maj 2020. Enligt Trafikverkets förslag ska totalkostnaden för de objekt
som kan övervägas som utgångspunkt överstiga 5 miljarder kronor. Objekten ska dessutom
vara av så komplex natur att det kommer att krävas extraordinära insatser hos den eller de
länsstyrelser som berörs. Det ska även finnas möjlighet till ersättning för objekt som
visserligen understiger beloppsgränsen, men där komplexitetskriteriet är särskilt
framträdande.
Ersättning ska, enligt Trafikverkets förslag, utgå för länsstyrelsens åligganden som följer av
krav ställda i miljöbalken kopplade till det aktuella objektet. Det betyder att en stor del av
länsstyrelsens arbete med projektet avlastas även om de arbetsinsatser som länsstyrelserna
utför som följer av åligganden enligt bland annat plan- och bygglagen och kulturmiljölagen
inte ersätts. Trafikverket föreslår att ersättningen maximalt ska kunna uppgå till 0,1 procent
av objektets beräknade totalkostnad.
För att Trafikverkets förslag ska kunna börja tillämpas krävs författningsändringar.
Regeringen har ännu inte beslutat om några sådana. Trafikverket vet därför inte hur
modellen för resurshantering slutligt kommer att se ut. Trafikverket har i sin
sammanställning nedan utgått från det förslag myndigheten redovisade i maj 2020 och
redovisningen bör alltså ses som preliminär.
De maximala ersättningsbelopp som anges i tabell 22 är preliminära och kommer att
hanteras i särskild ordning. Inga investeringsåtgärder under beloppsgränsen 5 miljarder
kronor som uppfyller komplexitetskriteriet enligt Trafikverkets förslag har identifierats.

Tabell 22 Objekt som bedöms medföra behov av särskilda resurser till berörda länsstyrelser. Miljoner kronor.

Total
objektskostnad,
prisnivå 202102

Preliminärt maximalt
ersättningsbelopp

Göteborg–Borås, del av nya stambanor

43 572

44

Hässleholm–Lund, del av nya stambanor

28 070

28

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva–Skellefteå ny
järnväg

15 748

16

Norrbotniabanan Skellefteå–Luleå ny järnväg

23 269

23

Summa maximal ersättning

110
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7.9.

ERTMS och relaterade järnvägstekniska system

7.9.1.

Befintlig signalanläggning

Signalanläggningen i den svenska järnvägsinfrastrukturen behöver renoveras. Dessutom
finns behov av att standardisera och modernisera den för att effektivisera dess förvaltning
och möjliggöra en mer effektiv och robust tågdrift. En stor del av Trafikverkets signalsystem
måste bytas ut inom tjugo år till följd av uppnådd teknisk livslängd. I dagsläget har
10 procent av ställverken nått sin tekniska livslängd och redan till 2026 kommer en
betydande del av den övriga signalanläggningen att ha passerat sin tekniska livslängd. En
omfattande reinvestering är därför nödvändig för att minst upprätthålla dagens kapacitet
och tillgänglighet i järnvägssystemet samt säkra tillgången till viktiga komponenter.
Reinvesteringen är också nödvändig för att vidmakthålla och fortsatt säkra tillgången på
medarbetare med rätt kompetens, vilka i annat fall riskerar att välja mer expansiva
arbetsmarknader.
7.9.2.

ERTMS och EU

Sverige har åtagit sig att följa EU:s krav genom att signalanläggningar som inte medger
interoperabilitet successivt ska fasas ut. När det gamla signalsystemet ersätts sker det därför
samordnat med införandet av ERTMS, som är en europeisk standard för tågskyddssystem
(European Rail Traffic Management System). EU:s vision med ERTMS är att minska
järnvägens konkurrensnackdelar, i form av bristande driftskompabilitet och
interoperabilitet, gentemot andra trafikslag. Med en gemensam standard för den europeiska
järnvägen förenklas trafiken över gränserna och ett gemensamt tågskyddssystem är ett steg
på vägen mot denna vision. I förordningen för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
har länderna i Europa med vissa förbehåll åtagit sig att införa ERTMS på stomnätet senast
2030. Enligt Kommissionens förordning (EU) 2016/919 om teknisk specifikation för
driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i
järnvägssystemet i Europeiska unionen, ska medlemsstaterna upprätta en nationell plan för
genomförandet av TSD. Trafikverket överlämnade sitt förslag till genomförandeplan till
regeringen i juni 2017.
7.9.3.

Införande av ERTMS i Sverige, tidplan och genomförande

Den nu uppdaterade tidplanen för införandet av ERTMS i Sverige baseras bland annat på
hanteringen av nya styrområden som uppstår när antalet ställverk i signalanläggningen
minskas från dagens 750 till ungefär 160. Ordningsföljden och takten på införandet av nya
styrområden baseras på flera faktorer. En faktor är EU-krav på införandet av ERTMS på
stomnät (2030) samt övrigt nät (2050). Ett införande av ERTMS planeras vara klart på hela
det svenska järnvägsnätet under åren 2040–2045 och det svenska stomnätet har ett
planerat införande kring år 2040.
Som en följd av ett annat EU-beslut och skärpta krav i Tyskland ökar användningen av
godsvagnar utrustade med bromsar i kompositmaterial i Sverige. Det har identifierats ett
antal risker kopplade till användningen av sådana bromsblock under nordiska
vinterförhållanden. För att hantera dessa risker finns bland annat rekommendationer om att
under sådana förhållanden framföra godståg i lägre hastighet, något som får negativ
påverkan på såväl punktlighet som kapacitet i järnvägssystemet. ERTMS hanterar denna
kapacitetspåverkan bättre än det nuvarande signalsystemet ATC (Automatic Train Control).
Därför prioriteras styrområden i de norra delarna av Sverige. Det är även i linje med
tågföretagens önskemål om att införa ERTMS från norr till söder. För att kunna
vidmakthålla ATC-anläggningen med hjälp av återanvända komponenter från styrområden
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där ERTMS införts, måste dock styrområden i södra Sverige och utanför stomnätet
prioriteras i en större utsträckning vid en tidplan med slutår 2040–2045.
Styrområdenas inbördes geografiska placering är ytterligare en faktor för att bland annat
undvika öar av styrområden med avvikande tågskyddssystem jämfört med omgivningen. Ur
ett trafiksäkerhetsperspektiv bedöms ERTMS-öar (som uppstår i inledningen av ERTMSinförandet) vara mindre kritiska än ATC-öar (som uppstår i slutet av ERTMS-införandet).
Införandet av ERTMS får inte leda till alltför stora inskränkningar av järnvägens
tillgänglighet under byggskedet eller mellan olika byggetapper. Ur ett kapacitetsperspektiv
beaktar således ordningen och takten på införandet av nya styrområden även
framkomlighet, nya eller befintliga omledningsvägar samt effekter av andra planerade
kapacitetsinskränkande investerings- och underhållsåtgärder. Trafikverket bedömer att
fordon efter 2029 måste vara utrustade med ERTMS ombordutrustning för att kunna
trafikera den järnvägsinfrastruktur som Trafikverket förvaltar. En tydlig och fastställd plan
efterfrågas av järnvägsföretagen, för att dessa ska hinna vidta de åtgärder som krävs för att
fortsatt bedriva tågtrafik. En sådan plan redovisas i regeringsuppdraget relaterat till
införandet av ERTMS.77
7.9.4.

Kostnader för införande av ERTMS och finansiering

Trafikverkets kostnadsberäkningar för införandet av ERTMS i svensk järnväg omfattar
endast införande i signalsystemets markanläggning. Genomförda kostnadsberäkningar
baseras på nya arbetssätt och tekniklösningar. Maximal kostnadseffektivitet med tiotals
procents reduktion från dagens nivå uppnås 2028 och får effekt på alla styrområden som tas
i bruk från 2032 och framåt. Genomförda förändringar av tekniska regelverk ingår och
beräknas ge några enstaka procents kostnadsreduktion.
En viktig faktor vid införandet av ERTMS är att många transportföretag, och särskilt
godstransportföretag idag har svårt att ekonomiskt motivera och finansiera prototyper föroch serieinstallationer av den utrustning som ERTMS kräver. Det finns en möjlighet att söka
EU-bidrag (CEF) för bland annat detta syfte, och Trafikverket har åtagit sig att koordinera
sådana ansökningar. Det finns dock ingen garanti för att EU beviljar bidrag. Ansökta belopp
kan också reduceras och då riskerar åtgärden att utebli. Det innebär att genomförandet av
statens åtagande att införa ERTMS försvåras. Trafikverket föreslår därför ånyo att det bör
utredas om det är möjligt för staten att medfinansiera ombordutrustning för ERTMS i fall
där EU-bidrag har sökts men inte beviljats eller endast beviljats till någon del.
Ytterligare ett motiv till statlig medfinansiering av ombordutrustning är att införandet av
ERTMS medför att funktionalitet överförs från infrastruktur till fordon. Denna överflyttning
kommer även att öka i omfattning vid vidareutveckling av ERTMS, men även relaterade
teknikutvecklingar (till exempel från nuvarande GSM-R till FRMCS (Future Railway Mobile
Communication System). Det finns också ett stort antal fordon på terminaler och
godsbangårdar samt arbetsfordon som är nödvändiga för järnvägssystemets funktion, men
som har materiella värden som understiger kostnaden för en fordonskonvertering.
Ovanstående beskrivning tyder på att den nuvarande hanteringen är otillräcklig och att den
principiella frågan om statlig medfinansiering av ombordutrustning måste lösas på kort sikt,
men i än högre grad för att säkra framtida teknikutveckling och det svenska
järnvägssystemets funktionalitet och konkurrenskraft i ett europeiskt perspektiv. En
utebliven medfinansiering (eller motsvarande lösning) medför antingen en
77

Trafikverket (2021), Analys och kvalitetssäkring av införandet av ERTMS i det svenska
järnvägssystemet – Slutredovisning. Publikation 2021:243.
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strukturrationalisering inom branschen, med utslagning av mindre aktörer, eller ett
järnvägssystem som inte fullt ut tar tillvara den digitala utvecklingens möjligheter.
7.9.5.

Järnvägstekniska system relaterade till ERTMS

I och med det tekniska, geografiska och tidsmässiga beroendet mellan olika system i
infrastrukturen och i fordon är det viktigt med en långsiktighet och stabilitet i planeringen
för ERTMS. Det är också viktigt eftersom flera av järnvägssystemets aktörer har långa
ledtider samt att stora investeringar och resursbehov i samband med införandet av ERTMS
måste samordnas. Ett exempel är fiber (opto 2.0) där den nuvarande omfattningen måste
utökas till hela järnvägsnätet. Ett annat exempel är radionätet (GSM-R) som måste
kompletteras och förberedas för konvertering till FRMCS.
En finansiering av vidareutvecklingen av ERTMS är nödvändig för att Trafikverket ska
kunna ta steget till nya TSD:er och realisera den aktuella införandeplanen.
Vidareutvecklingen är också nödvändig för att sänka de framtida kostnaderna för att införa
och vidmakthålla ERTMS.
7.9.6.

Införande av ERTMS i andra länder i EU

Införandet av ERTMS ska vara genomfört i Europa på stomnätet 2030 och övrigt nät 2050.
Enligt de senaste införandeplanerna skiljer sig tidpunkterna för införande åt mellan olika
länder. Danmark avser att införa ERTMS i den västra delen 2027 och på hela järnvägsnätet
till 2030. Norge planerar att införa ERTMS på sitt stomnät till 2025 och hela nätet till 2034.
Finland planerar att stomnätet ska vara utrustat med ERTMS till 2035 och hela nätet till
2040. Italien och Österrike planerar att införa ERTMS på stomnätet till 2030, där Italien
planerar att ha infört ERTMS på hela järnvägsnätet till 2036. Tyskland planerar att införa
ERTMS på strax över 40 procent av stomnätet till 2030, med möjlighet att trafikera mellan
Danmark och Österrike. Införandet på hela det tyska stomnätet är planerat till 2035.
Nederländerna inför ERTMS i etapper där hela järnvägssektorn steg för steg går över till det
nya systemet. Fram till 2031 kommer Nederländerna att utbilda mer än 15 000 personer,
den rullande materielen kommer att konverteras samt sju spåravsnitt och de norra banorna
kommer att få ERTMS. Från 2050 kommer ERTMS att vara standardsäkerhetssystemet i
hela Nederländerna.
Enligt Sveriges motsvarande planer ska ERTMS vara infört på hela stomnätet till 2035. I
ovan nämnda regeringsuppdrag föreslår Trafikverket emellertid att införandet på stomnätet
ska vara klart under 2040 och hela nätet därefter. Även om Sverige och grannländerna
samordnar sitt införande av ERTMS vid gränsövergångarna planerar Norge och Danmark
att vara klara tidigare på nationell nivå. Detta visar sammanfattningsvis att Sverige varken
är först eller sist med införandet av ERTMS.
7.9.7.

Konsekvenser av ett försenat införande av ERTMS

Det finns inga realistiska alternativ till att införa tågskyddssystemet ERTMS. Att bibehålla
och reinvestera i ATC är inte kostnadseffektivt, det gäller både ur ett investerings- och
underhållsperspektiv, men framför allt ur ett framtidsperspektiv. Redan idag är det billigare
att bygga med ERTMS än med ATC och denna skillnad kommer troligtvis att öka med tiden.
En anledning till detta är att ERTMS har färre komponenter i anläggningen än vad ATC har.
Det bidrar även till att ERTMS har lägre förvaltningskostnader. Därmed genererar ERTMS
lägre livscykelkostnader än ATC ur ett infrastrukturperspektiv. Samtidigt finns det en
underhållsskuld i järnvägsinfrastrukturen där befintlig signalanläggning måste bytas ut. Alla
ATC-system måste i någon form byggas om eller bytas ut vid en konvertering till ERTMS.
Det innebär att en extra ATC-åtgärd kan göra att kostnaden för ett styrområde blir
40 procent högre för att nå ett slutläge med ERTMS. Det finns ungefär 160 styrområden i
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Sverige som berörs. Ett utdraget införande av ERTMS blir således dyrare ur ett
livscykelperspektiv för signalsystemet, även om ERTMS förväntas bli allt billigare över tid.
Den då kvarvarande ATC-anläggningen måste underhållas en längre tid till en högre
kostnad och ett antal fördyrande ATC-mellansteg måste användas för att möta
reinvesteringsbehovet. Samtidigt minskar signalanläggningens robusthet och risken för
trafikstörningar ökar eftersom det är en ökande brist på både komponenter och
kompetenser relaterade till ATC.
En annan nackdel med att dra ut på införandet av ERTMS är att det ger förbättrade
förutsättningar för många andra åtgärder i anläggningen, exempelvis kapacitetsökning.
Samtidigt blir det mindre möjligheter att genomföra nya åtgärder i kommande nationella
planer, eftersom ERTMS-relaterade åtgärder som ersatts med kostsamma extra ATCåtgärder under innevarande nationella plan endast skjutits på framtiden. Dock måste de
genomföras förr eller senare för att uppfylla regelkrav och för att minska underhållsskulden.
Vissa planerade åtgärder får enligt lagkrav endast genomföras med ERTMS och ett utdraget
införande skulle bidra till fler ERTMS-öar under en längre tid, vilket påverkar trafiken
negativt. Kortsiktigt är det, för järnvägsföretag med endast nationell trafik, ekonomiskt
fördelaktigt att fortsätta med ATC. För järnvägsföretag med gränsöverskridande trafik är det
ogynnsamt eftersom dessa fordon måste utrustas för både ERTMS och ATC.
ATC-systemet kommer med sin begränsade funktionalitet och utvecklingspotential inte att
ge stöd åt flera av de smarta digitala lösningar som idag växer fram i allt snabbare takt. Det
beror på att dagens mjukvara inte medger funktioner som förväntas behövas i framtidens
signalsystem. På sikt kommer det att innebära ökade kostnader för att hålla
järnvägssystemet konkurrenskraftigt gentemot andra trafikslag.
Samtidigt kommer vissa delar av järnvägssystemet att nå gränserna för det kapacitetsuttag
som är möjligt med ett signalsystem som ATC. Enligt gällande regelverk för ATC är största
tillåtna hastighet 200 km/tim, vilket gör att kapacitetshöjande åtgärder i befintlig
anläggning som baseras på högre hastigheter än denna inte är möjlig, till exempel på
Västkustbanan och Botniabanan. Nya banor med högre hastighet än 200 km/tim är inte
heller möjliga att bygga med ATC.

7.10.

Länsplaner för regional transportinfrastruktur

Länsplaner för regional transportinfrastruktur upprättas av regionerna och Gotlands
kommun. Länsplanerna domineras av åtgärder på statliga vägar som inte ingår i
stamvägnätet men kan även innehålla samfinansiering av åtgärder i nationell plan,
medfinansiering av regionala kollektivtrafikanläggningar med mera, och bidrag till
kommuner som betalar ut ersättning till drift av icke statliga flygplatser. Trafikverket
ansvarar för att genomföra de åtgärder som de regionala planupprättarna fastställt i sina
länsplaner. Regeringen har för den kommande planperioden preliminärt avsatt drygt
42 miljarder kronor för investeringsåtgärder och statlig medfinansiering av regionala vägar,
som inte ingår i det nationella stamvägnätet. Regeringen har vidare, i direktivet för
åtgärdsplaneringen 2022–2033, fördelat det avsatta beloppet per län. Respektive läns
genomsnittliga årliga nivå för planperioden ska dock justeras i förhållande till verkligt utfall
av upparbetade medel för planperioden 2018–2029 vid utgången av 2021. De länsvisa
planerna ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2022. Den slutliga
fördelningen av ramar mellan den nationella planen och länsplanerna kommer att fastställas
av regeringen genom beslut i nationell plan.
Regeringen gjorde i propositionen (2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara
investeringar i hela Sverige, bedömningen att beloppsgränsen för namngivna objekt i
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länsplaner borde höjas från 25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor. Länsplanerna ska
således redovisa de objekt som beräknas ha en total kostnad på minst 50 miljoner kronor.
Som framgår i avsnitt 7.1 föreslår Trafikverket att potter avsätts för dels ökad och säker
cykling, dels mittseparering och mitträffling.

7.11.

Övrig verksamhet inom utvecklingsanslaget

I detta kapitel beskrivs de övriga verksamheter och investeringar som finansieras från
utvecklingsmedlen.
7.11.1.

Planering, stöd och myndighetsutövning

Trafikverket föreslår att totalt 17 miljarder kronor avsätts för planering, stöd och
myndighetsutövning.
I planering, stöd och myndighetsutövning ingår bland annat kostnader för arbete med kortoch långsiktig planering av transportsystemet. Exempel på sådant arbete är framtagande av
planeringsunderlag, planering och uppföljning av transportsystemets utveckling, medverkan
i samhällsplanering regionalt och kommunalt samt tillhandahållande av expertstöd i olika
funktioner för övrig samhällsplanering. Vid åtgärdsvalsstudierna använder Trafikverket
fyrstegsprincipen som stöd för att lösa behov av brister i transportsystemet. En viss del av
kostnaderna kopplat till steg 1- och steg 2-åtgärder finansieras också genom denna
anslagspost; det kan exempelvis gälla arbete med samverkan, hastighetsgränser,
lokaliseringsfrågor, markanvändning och vägvisning. Inom anslaget finansieras också
informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder, vilka beskrivs mer utförligt i kapitel 4.
Ökade investeringsvolymer medför ökad omfattning av åtgärdsvalsstudier, planering och
uppföljning av åtgärder, samhällsplanering, utredningar och bristanalyser. Detta behov av
planering behöver ske ett till två år innan volymökningarna i genomförandeskedet. När
projekten sedan har nått projekterings- och genomförandefas uppstår ett ökat behov av
styrning och stöd i genomförandet av investeringsåtgärder. Under planperioden ser
Trafikverket att det är främst för styrning och stöd i genomförandet av investeringsåtgärder
som behoven ökar.
Inom anslagsposten finansieras även teknikutveckling som sker för att utveckla nya
produkter eller metoder som löpande ska användas vid investeringar och reinvestering och
som inte direkt går att koppla till ett enskilt investeringsprojekt. I det föreslagna beloppet
för planering, stöd och myndighetsutövning har Trafikverket räknat med ett ökat behov för
teknikutveckling, främst kopplat till järnvägsanläggningen, på drygt 1 miljard kronor.
7.11.2.

Bidrag till Öresundsbrokonsortiet och Inlandsbanan AB

Bidrag till Inlandsbanan avser statens bidrag till Inlandsbanan AB (IBAB) för driften och
beräknas uppgå till 1,8 miljarder kronor. Bidrag till Öresundsbrokonsortiet avser
järnvägsdriften för Öresundsbron och beräknas uppgå till 4,5 miljarder kronor. Båda
bidragen regleras genom avtal mellan staten och IBAB respektive Öresundsbrokonsortiet.
7.11.3.

Räntor och amorteringar

Räntor och amorteringar omfattar de finansiella kostnaderna för Trafikverkets lån hos
Riksgälden. Lånen avser finansiering av ett antal olika infrastrukturinvesteringar vilka
återbetalas med anslag och beräknas uppgå till 25,7 miljarder kronor för perioden 2022–
2033. Anslagen för år 2022 beräknas uppgå till 295 miljoner kronor för väg och drygt
1,7 miljarder kronor för järnväg. I uppdraget med att ta fram nationell plan för
transportinfrastruktur 2022–2033 beaktar Trafikverket de räntesatser som lånen redan är
bundna till hos Riksgälden. Stora delar av lånen räntebinds jämnt över åren för att
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minimera ränterisken och för att uppnå en stabil räntekostnad. Vid nyupplåning använder
Trafikverket de räntesatser som Konjunkturinstitutet78 tar fram i sin prognos samt en
säkerhetsmarginal för oväntade räntehöjningar. Trafikverkets beräknade ränteantagande i
nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033 är enligt följande: år 2022:
1,60 procent, år 2023: 1,85 procent, år 2024: 2,05 procent, år 2025: 2,25 procent, år 2026:
2,93 procent, år 2027: 3,07 procent, år 2028: 3,18 procent och åren 2029–2033:
3,45 procent som är den teoretiska långsiktiga jämviktsräntan.
7.11.4.

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

Enligt regeringens uppdrag ska den nationella planen omfatta driftbidrag till icke statliga
flygplatser. Utöver detta disponerar Trafikverket medel för att täcka kostnader för vissa
flygtrafiktjänster, samt utgifter för att upprätthålla beredskap för samhällsviktiga funktioner
på vissa flygplatser. För planperioden har drygt 1 miljard kronor avsatts för dessa ändamål.
Dessa medel ingår i utvecklingsramen för nationell plan, men inte i ramanslaget enligt
Trafikverkets regleringsbrev79.
Bestämmelser om driftbidrag finns i förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga
flygplatser.
Enligt förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket ska myndigheten genom
överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det finns ett nationellt nät av
flygplatser som upprätthåller en grundläggande beredskap, för att samhällsviktiga
transporter ska kunna utföras.

7.12.

Förslag på utpekade brister för fortsatt utredning

Vissa större brister i transportsystemets funktion saknar färdiga åtgärdsförslag men där
preliminära bedömningar ändå pekar på att kostnaderna för att åtgärda bristerna kan
komma att överstiga 1 miljard kronor. Trafikverket använder i dessa situationer begreppet
utpekad brist för att uppmärksamma regeringen på att dessa sannolikt kommer att behöva
hanteras i samband med kommande revideringar av nationell plan. I samband med
fastställelsebeslutet 2018 fick Trafikverket i uppdrag att utreda sexton så kallade brister i
syfte att de skulle vara så pass utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och
planrevidering.
Svenska och danska regeringen gav därutöver Trafikverket, Vejdirektoratet och Trafikbygge- og boligstyrelsen i uppdrag att genomföra en strategisk analys för att förbättra
kunskapsläget kring en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
De bristanalyser som sedan dess genomförts har genererat kunskap om en stor mängd
åtgärder som bedöms vara prioriterade. Dessa finns redovisade på Trafikverkets
webbplats80. Planeringsförutsättningarna för åren 2022–2033 har inte medgett att några
åtgärder från bristanalyserna, annat än undantagsvis, har kunnat inrymmas under
planperioden. För flera av dem kommer tills vidare fördjupade utredningar att göras av
Trafikverket för att ytterligare belysa och värdera åtgärder inför kommande
planrevideringar. I den del som omfattar en ny fast förbindelse över Öresund mellan
Helsingborg och Helsingör har analysen resulterat i bland annat olika utformningsförslag,
78

Trafikverket har haft diskussion med Konjunkturinstitutet kring vilken säkerhetsmarginal som ska
användas för oväntade räntehöjningar.
79
Trafikverkets regleringsbrev 2021, anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur.
80
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-avinfrastruktur/nationell-plan/nationell-plan-202220332037/ovriga-underlag-forslag-till-nationellplan-202220332037/
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kostnadsberäkningar, trafikprognoser samt samhällsekonomiska och finansiella analyser i
enlighet med svensk och dansk metodik.
Trafikverket föreslår i detta planförslag följande utpekade brister:


Fördjupad utredning av stråket Stockholm–riksgränsen–Oslo, kapacitetsproblem och
långa restider. Fokus föreslås ligga på delen mellan Karlstad och riksgränsen.
Bakgrunden är att den norska regeringen har gett Jernbanedirektoratet ett uppdrag att
påbörja en utredning av järnvägsförbindelsen Oslo–Stockholm. En dialog mellan
Jernbanedirektoratet och Trafikverket har inletts och myndigheterna är överens om att
det vore värdefullt att genomföra en gemensam utredning som bland annat undersöker
möjligheterna att etappvis utveckla stråket samt ser över alternativa sätt att finansiera
föreslagna åtgärder.



Stångådals- och Tjustbanorna. Banorna går mellan Södra stambanan i Linköping och
Kalmar respektive Västervik. Införandet av det nya signalsystemet ERMTS medför stora
investeringsbehov i dessa banor som idag är relativt lågtrafikerade och har låg
hastighetsstandard. En namngiven reinvestering kommer därför att genomföras för att
ersätta dagens unika radioblocksystem. Utöver det föreslås banornas betydelse för
regionförstoring för fortsatt utredning.



Utveckling av högvärdig kollektivtrafik på väg i storstadsregionerna Stockholm,
Göteborg och Öresundsområdet. Snabba bussar är ett kostnadseffektivt sätt för ökad
tillgänglighet med kollektivtrafik i storstäder. I Stockholm och Göteborg finns bred
samsyn om potentialen i att utveckla regional snabb, kapacitetsstark busstrafik som
komplement till spårtrafiken. Men trängseln i vägsystemet sänker bussarnas hastighet
och behovet av framkomlighetsåtgärder är stort. Bristen behöver särskild
uppmärksamhet eftersom ansvaret för att genomföra åtgärder delas mellan regionerna
som huvudman för trafiken samt stat och kommuner som väghållare.



Anläggning för tjänst (järnvägens sidosystem) – fördjupad utredning.
Trafikverket behöver fördjupa sin kunskap om brister, åtgärder och möjligheter att
finansiera förvaltning och utveckling av anläggningar för tjänst. Två prioriterade
utredningsområden är dimensionering av rangerbangårdar och uppställningskapacitet i
storstadsområdena.



Digitalisering av sjöfart.
Ett utökat digitalt teknikstöd skulle kunna öppna upp för bättre utnyttjande av
sjöfartens infrastruktur, högre sjösäkerhet i farlederna och bidra till utvecklingen av nya
digitala lösningar. Digital teknik skapar också förutsättningar för att effektivisera
hamnanlöpen och underlätta kopplingen till andra trafikslag. Det pågår ett flertal
utvecklingsprojekt på området, men insatserna behöver intensifieras för att åtgärder ska
kunna implementeras på bredare front. Samtidigt behöver det klargöras hur
investeringar i ny teknik inom sjöfarten kan finansieras.
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8 Förslag på åtgärder per stråk och noder
8.1.

Inledning

I detta kapitel redovisas åtgärder som ingår i planförslaget.
Åtgärderna redovisas på två detaljeringsnivåer. Den första nivån visar de namngivna
investeringarna och de namngivna reinvesteringarna som ingår i planförslaget med
byggstart under planperioden, se figur 33 i avsnitt 8.2.
Nästa nivå redovisas i efterföljande avsnitt och ger en mer detaljerad bild av åtgärderna
utifrån fyrstegsprincipen, redovisat på stråk i sex geografiska områden.
För mer information om de brister som respektive namngiven investering bidrar till att lösa
hänvisas till underlagsrapporten Geografiska brister på systemnivå81 och
underlagsrapporten för namngivna investeringar82.
De typer av åtgärder som redovisas i det här kapitlet är:


exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder som påverkar efterfrågan på
transporter eller som effektiviserar användningen av befintligt transportsystem



Vissa åtgärder är generella över landet och dessa beskrivs i exempelvis kapitel 4.1.
Andra åtgärder är mer regionsspecifika, och exempel på sådana beskrivs samlat per
geografiskt område.



exempel på trimnings- och miljöåtgärder



Det avser nya åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kronor och som kan vara
i både befintlig och ny sträckning. Exempel på åtgärder redovisas utifrån aktuell
verksamhetsplan för de första åren i den kommande planperioden.



namngivna reinvesteringar i befintlig infrastruktur, till exempel broar och
järnvägsspår



namngivna investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor.

Dessutom redovisas i tabellform de ytterligare namngivna objekt som övervägts för
planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna objekt med 10 procent.

8.2.

Större investeringar och reinvesteringar i Sverige

I figur 33 redovisas en övergripande bild av de större åtgärderna i planförslaget. De åtgärder
som visas är


namngivna investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor på det statliga
stamvägnätet, det statliga järnvägsnätet samt slussar och farleder, och



namngivna reinvesteringar med en kostnad över 300 miljoner kronor på de statliga
vägarna och järnvägarna.

Dessa redovisas också i tabeller i efterföljande avsnitt.

81

Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av
nationell plan 2018–2029. Publikation 2020:271.
82
Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033.
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Figur 33 Namngivna investeringar och reinvesteringar i Sverige.
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8.3.

Norra Sverige

Regionen består av Norrbottens och Västerbottens län.
I figur 34 nedan visas en karta över norra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar
åtgärder i tabellerna 23–26 nedan.
Figur 34 Åtgärder i norra Sverige.
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8.3.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I samhällsplaneringen sker en ständigt pågående dialog med kommuner som är i skeden av
befolkningsminskning, utveckling och stadsomvandling. På strategisk nivå sker en dialog
med bland annat näringslivet, i syfte att trimma systemet och hitta smarta lösningar för
ökad tillgänglighet och effektivitet. Exempel på aktörer som Trafikverket har en hög grad av
samverkan med är turistnäringen, rennäringen, sjöfarten, akademin, skogsnäringen,
gruvnäringen, Trafikverkets råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning (RTAF), kollektivtrafikaktörer samt intressenter i Finland, Norge och
Ryssland. Exempel på åtgärder är synkroniserade tidtabeller mellan buss och nattåg, höjd
nivå på vinterdrift av väg, angöringsplatser för montering av snökedjor, ITS-lösning för
luftkvalitet, trafikering, ökad bärighet på bro och samverkan för säkrare och effektivare
lavinvarningssystem Norge–Sverige.
8.3.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 23 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som
planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen,
finns en mer fullständig reinvesteringsplan.83

Tabell 23 Namngivna reinvesteringar i norra Sverige under planperioden.

Namngivna reinvesteringar under planperioden
A

Malmbanan, Boden–Harrträsk, spår- och växelbyte

B

Malmbanan, Gällivare–Råtsi, spår- och växelbyte

C

Malmbanan, Boden–Murjek, Murjek–Gällivare, kontaktledning

D

Pite- och Skelleftebanan, spårbyte

E

Stambanan genom Övre Norrland, Långsele–Vännäs, kontaktledning

F

Stambanan genom Övre Norrland, Vännäs–Boden S, kontaktledning

83
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8.3.3.

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder

De åtgärder som redovisas i tabell 24 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli
genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas om
prioriteringarna ändras.

Tabell 24 Trimnings- och miljöåtgärder i norra Sverige under planperioden.

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden
G

E4, Förbi Börjelslandet

H

E4, Sangis Bredviksheden samt Raggdynan, faunapassage

I

E4, Granberget, faunapassage

J

Stambanan genom Övre Norrland, Umeå Ö, nya växlar och förlängning av plattform

K

Stambanan genom Övre Norrland, Boden C, höjning av plattform

L

E10, Gyljen, gång- och cykelväg genom Gyljen

M

E10, Liikavaara, förbifart

N

E10, Katterjåkk, hållplats och planskild passage

O

Malmbanan, Luleå–Gällivare, Södra omloppet, största tillåtna axellast 32,5 ton

P

Malmbanan, plankorsningsåtgärder

Q

Malmbanan, Gällivare–Kiruna, förlängning av mötesstationer Lina älv, Harrå och
Fjällåsen

R

Malmbanan, Kalixfors–Råtsi, faunapassage

S

E12, Oskyddade trafikanter förbi Brännland

T

E12, gång- och cykelbro Vindelälven, Vännäsby

U

E45, Nuolajärvikorsningen

V

E45, Kåbdalis, trafiksäkerhetsåtgärder

W

E45, Dorotea, trafiksäkerhetsåtgärder
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8.3.4.

Förslag på namngivna investeringar

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
innebär förslagen i tabell 25 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar samt i en
farled. Bland annat kommer de flesta delsträckor utan mötesseparering på E4 i Västerbotten
att få mötesseparering, vilket möjliggör kortare restider och höjd säkerhet för vägtrafik och
oskyddade trafikanter. Några kortare sträckor återstår där samordning behövs med
pågående järnvägsprojekt. En utbyggnad av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå
har påbörjats och fortsättningen mellan Skellefteå och Luleå inleds. Farleden till Luleå får
ökad kapacitet och säkerhet. De södra delarna av Malmbanan åtgärdas för att klara större
axellaster, vilket innebär kapacitetsförbättringar.

Tabell 25 Namngivna investeringar i norra Sverige under planperioden.

Namngivna investeringar under planperioden
1

E4, Salmis–Haparanda (pågående)

2

Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m. (pågående)

3

E4/E12, Umeå (pågående)

4

Norrbotniabanan Umeå–Dåva, ny järnväg (pågående)

5

E4, Sikeå–Gumboda, mötesseparering (pågående)

6

Luleå hamn, kapacitetsåtgärd farled (pågående)

7

E10, Morjärv–Svartbyn

8

E10, Avvakko–Lappeasuando

9

Malmbanan, Sikträsk, bangårdsförlängning

10

E4, Gumboda–Grimsmark, mötesseparering

11

Norrbotniabanan, (Umeå) Dåva–Skellefteå, ny järnväg

12

E10, Kauppinen–Kiruna, mötesseparering

13

Malmbanan, Nattavaara, bangårdsförlängning

14

E4, Broänge–Daglösten, mötesseparering

15

E4, Daglösten–Ljusvattnet, mötesseparering

16

Luleå C, flytt av personvagnsuppställning (etapp 1)

17

Luleå C, ombyggnad av personbangård (etapp 2)

18

Malmbanan, Kiruna–Riksgränsen, största tillåtna axellast 32,5 ton

19

Malmbanan, Svappavaara–Kiruna, största tillåtna axellast 32,5 ton

20

Norrbotniabanan, Skellefteå–Luleå, ny järnväg

21

E4, Förbifart Skellefteå

22

Stambanan genom Övre Norrland, Sävastklinten–Norra Sunderbyn, ny mötesstation och
partiellt dubbelspår

23

ERTMS, Trafikledningscentral Nord, Malmbanan

24

Kiruna, ny järnvägsstation
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8.3.5.
Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av
medlen för namngivna investeringar med 10 procent
I tabell 26 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som
övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar
med 10 procent.

Tabell 26 Ytterligare namngivna objekt i norra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen
för namngivna objekt med 10 procent.

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej
rangordnade
E4, Grimsmark–Broänge, mötesseparering
E12, Kulla–Norrfors, mötesseparering
E4, Ljusvattnet–Yttervik, mötesseparering
E10, Mertainen–Kauppinen, mötesseparering
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8.4.

Mellersta Sverige

Regionen består av Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län.
I figur 35 nedan visas en karta över mellersta Sverige där siffror och bokstäver motsvarar
åtgärder i tabellerna 27–30 nedan.
Figur 35 Åtgärder i mellersta Sverige.
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8.4.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I mellersta Sverige förs en dialog med regioner, kommuner, länen och andra aktörer när det
gäller utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Samverkan sker i tidiga
planeringsskeden för samordnad planering och kostnadseffektiv utformning. Dialog förs
med näringslivet om effektivisering av godstransporter och överflyttning av gods från väg till
järnväg och sjöfart.
Det har upprättats en särskild trafiksäkerhetsgrupp med syfte att driva
trafiksäkerhetsarbetet strategiskt, med handlingsplan och målstyrningsarbete. Det utreds
också förslag om kostnadseffektiva åtgärder i byar med randbebyggelse efter det
lågtrafikerade vägnätet med stor andel tung trafik, exempelvis geofencing, kvalitetssäkring
av transporter och bygdeväg84. Det pågår ett samarbete med Örnsköldsviks och Sundsvalls
kommuner för att minska partikelhalter (sopning, dammbindning), och Trafikverket
medverkar i regionala samarbeten om luft, miljö och klimat i Jämtland, Dalarna och
Västernorrland.
8.4.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 27 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som
planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen,
finns en mer fullständig reinvesteringsplan.85

Tabell 27 Namngivna reinvesteringar i mellersta Sverige under planperioden.

Namngivna reinvesteringar under planperioden
A

Ådalsbanan, Västeraspby–Långsele, spårbyte

B

Stambanan genom Övre Norrland, Bräcke–Långsele, kontaktledning

C

Dalabanan, Siljansbanan, kontaktledning

84

Bygdeväg eller bymiljöväg är de svenska benämningarna på en landsväg med extra breda
vägrenar, och ett smalare körfält i mitten avsett för bilar. Syftet är att underlätta för cyklister och
fotgängare.
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8.4.3.

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder

De åtgärder som redovisas i tabell 28 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli
genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras.

Tabell 28 Trimnings- och miljöåtgärder i mellersta Sverige under planperioden.

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden
D

E14/E45, Jämtland, gång- och cykelåtgärder

E

Dalabanan, Säter, tillgänglighetsanpassning av station inkl. gång- och cykeltunnel

F

Mittbanan, Sundsvall–Ånge, Erikslund, samtidig infart

G

Bergslagsbanan, Gävle–Falun, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder inkl.
vägskyddsåtgärder

H

Norra stambanan, Gävle–Ockelbo, spårunderbyggnad, största tillåtna axellast 25 ton

I

Mora-Älvdalen/Vika, Morastrand–Lomsmyren, elektrifiering

J

Mittbanan, Nälden, ny plattform inkl. plankorsningsåtgärder

K

Bergslagspendeln, Fagersta–Ludvika, plankorsningsåtgärder

L

E16, Hofors, genomfart

M

E45, Jämtland, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och miljöåtgärder (stängselsystem)

N

Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län, plankorsningsåtgärder

O

Väg 583, Gävle, skydd av vattentäkt

P

E14, Grytan–Erikslund, stängselsystem
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8.4.4.

Förslag på namngivna investeringar

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
innebär förslagen i tabell 29 ett antal viktiga förbättringar i vägar och järnvägar. Till
exempel kommer återstående delsträckor på E4 att bli mötesseparerade tillsammans med
några delsträckor på E14, E16 och E45. Trafiksituationen genom Ludvika och Mora kommer
också att förbättras. Dubbelspårsutbyggnaden på Ostkustbanan föreslås fortsätta med en
etapp i södra infarten till Sundsvall, och med fortsatt planering och vissa förberedande
arbeten för norra infarten till Gävle.

Tabell 29 Namngivna investeringar i mellersta Sverige under planperioden.

Namngivna investeringar under planperioden
1

Sundsvall C–Dingersjö, dubbelspårsutbyggnad

2

Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret, Malandstriangeln m.m.

3

Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m.m.

4

Gävle hamn, järnvägsanslutning

5

E4, Sundsvall, (pågår kvarstående etapp)

6

E4, Kongberget–Gnarp

7

E45/väg 70, genom Mora, steg 1–3

8

E45, Vattnäs–Trunna

9

E45, Rengsjön–Älvros

10

Uppsala–Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet etapp 1 (pågående)

11

Dalabanan, åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid

12

Godsstråket Storvik–Frövi, kapacitetspaket 1+2 samt Sandviken–Kungsgården,
mötesstation

13

Godsstråket genom Bergslagen, kapacitetshöjande åtgärder

14

Väg 50, genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen

15

Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning

16

Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder inklusive säkerhetshöjande
åtgärder

17

Ånge–Östersund, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder

18

Borlänge–Falun, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder

19

E16, Borlänge–Djurås

20

E14, Blåberget–Matfors

21

Stockholm–Skellefteå, hastighetshöjning 250 km/tim på befintlig bana

22

ERTMS, Trafikledningscentral Boden Ånge

23

Ådalsbanan, Västeraspby vändslinga
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8.4.5.
Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av
medlen för namngivna investeringar med 10 procent
I tabell 30 redovisas enligt regeringens direktiv de ytterligare namngivna investeringar som
övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar
med 10 procent.
Tabell 30 Ytterligare namngivna objekt i mellersta Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av
medlen för namngivna objekt med 10 procent.

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade
E14, Lockne–Optand/Förbi Brunflo
E4, Förbi Örnsköldsvik
Väg 56, Hedesunda–Valbo/Gävle, Räta linjen
E16, Lönnemossa–Klingvägen, mötesseparering
E 16/66, Förbi Yttermalung
Väg 50, Förbi Grängesberg
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8.5.

Östra Mellansverige

Regionen består av Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.
I regionen finns både större städer och stora områden av glesbygd.
I figur 36 nedan visas en karta över östra Mellansverige där siffror och bokstäver motsvarar
åtgärder i tabellerna 31– 34 nedan.
Figur 36 Åtgärder i östra Mellansverige.
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8.5.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I östra Mellansverige förs en gemensam dialog och samverkan om samhällsutveckling för
infrastruktur och kollektivtrafik, bland annat inom ramen för Mälardalsrådet och ”En bättre
sits”. I det sistnämnda samverkar sju regioner omen gemensam storregional systemanalys.
Utöver detta sker den traditionella dialogen med övriga planeringsorgan som region och
kommuner.
De behov och brister som framkommer vid dialog och samverkan resulterar i utredningar
där åtgärder inom järnväg som differentierad tidtabell (alla tåg stannar inte vid alla
stationer), optimering av signalsystem och kortare uppehåll på vändstationer kan bli
aktuella. Exempel på åtgärder på väg är kollektivtrafikkörfält, signalprioritering, ändrad
utformning, tydligare skyltning och bulleråtgärder.
8.5.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 31 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som
planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen,
finns en mer fullständig reinvesteringsplan.86

Tabell 31 Namngivna reinvesteringar i östra Mellansverige under planperioden.

Namngivna reinvesteringar under planperioden
A

E4, Östergötland, Linköping–Norrköping, motorväg (åtgärd i en körriktning)

B

Dalabanan, Uppsala–Avesta Krylbo, kontaktledning

C

Dalabanan, Uppsala–Sala–Avesta Krylbo, spår- och växelbyte

D

Godsstråket genom Bergslagen, Hallsberg–Frövi, kontaktledning

E

Godsstråket genom Bergslagen, Örebro–Frövi, spår- och växelbyte

F

Mälarbanan, Västerås–Kungsängen, utbyte signalställverk

G

Mälarbanan, Frövi–Köping, Hovsta–Jädersbruk, utbyte signalställverk

H

Mälarbanan, Tillberga–Jädersbruk, Eskilstuna–Kolbäck, spår- och växelbyte

I

Västra stambanan, Järna–Sköldinge, kontaktledning

J

Västra stambanan, Hallsberg–Sköldinge, kontaktledning

K

Södra stambanan, Katrineholm–Åby–Mjölby, kontaktledning

L

Stångådalsbanan och Tjustbanan, Linköping–Västervik, Bjärka-Säby–Rimforsa, utbyte
radioblockeringssystem

86
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8.5.3.

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder

De åtgärder som redovisas i tabell 32 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli
genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras.

Tabell 32 Trimnings- och miljöåtgärder i östra Mellansverige under planperioden.

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden
M

Anpassning av stationer till nya tåg, t.ex. Ostkustbanan Uppsala–Gävle

N

Ostkustbanan, Fullerö, vänd- och uppställningsspår norr om Uppsala

O

Väg 70, Kumla kyrkby–Sala, gång- och cykelväg

P

Väg 56, Kvicksund–Västjädra, korsningsåtgärder

Q

E18, genom Västerås, kapacitetshöjande åtgärder

R

E20, Örebro, trafikplats Marieberg norra

S

Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län, säkra bangårdar,
stängsling

T

E18, Enköping, vattenskyddsåtgärder

U

E18, Bålsta, vattenskyddsåtgärder

V

E20, Laxå, faunapassage
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8.5.4.

Förslag på namngivna investeringar

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
innebär förslagen i tabell 33 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel
kommer bygget av nya stambanor för höghastighetståg att inledas på sträckan Järna–
Linköping, och återstående dubbelspårsetapper på godsstråket genom Bergslagen mellan
Hallsberg och Mjölby kommer att färdigställas. Dessutom föreslås att en utbyggnad av
järnvägen till fyra spår ska inledas mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala–Stockholm. På
väg föreslås förbättringar på E18, E22 och väg 50 och 56. Nya slussar kommer att
färdigställas i Södertälje och farleden i Mälaren kommer att få bättre kapacitet.

Tabell 33 Namngivna investeringar i östra Mellansverige under planperioden.

Namngivna investeringar under planperioden
1

Uppsala, plankorsningar

2

Ostlänken, nytt dubbelspår, Järna–Linköping

3

Väg 56, Kvicksund–Västjädra

4

E22, Förbi Söderköping

5

Väg 56, Bie–St Sundby (Alberga), Räta linjen

6

Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår

7

Väg 50, Medevi–Brattebro (inkl. Nykyrka)

8

Godsstråket Jakobshyttan–Degerön, dubbelspår

9

Godsstråket Dunsjö–Jakobshyttan, dubbelspår

10

E18, Köping–Västjädra, kapacitetsbrister

11

Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala–länsgränsen Stockholm)

12

Laxå, bangårdsombyggnad

13

Heby, mötesspår

14

Högsjö västra, förbigångsspår

15

Katrineholm, förbigångsspår

16

Väg 56, Sala–Heby

17

Väg 56, Katrineholm–Bie

18

Frövi, bangårdsombyggnad

19

Södertälje sluss, Mälaren

20

Farleder i Mälaren

21

ERTMS, Trafikledningscentral Hallsberg Norrköping

22

ERTMS, Trafikledningscentral Stockholm Gävle
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8.5.5.
Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av
medlen för namngivna investeringar med 10 procent
I tabell 34 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som
övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar
med 10 procent.

Tabell 34 Ytterligare namngivna objekt i östra Mellansverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av
medlen för namngivna objekt med 10 procent.

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade
E20, trafikplats Gröndal–Eskilstuna, 2+2
Hjulsta, ny- eller ombyggnad av bro87

87

Trafikverket har för avsikt att utreda förutsättningarna för alternativ finansiering av Hjulsta nyeller ombyggnad av bro.
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8.6.

Stockholmsområdet och Gotland

Regionen består av Stockholms och Gotlands län. I figur 37 nedan visas en karta över
Stockholmsområdet och Gotland där siffror och bokstäver motsvarar åtgärder i tabellerna
35–38 nedan.
Figur 37 Åtgärder i Stockholmsområdet och Gotland.
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8.6.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I det växande storstadsområdet är det inte möjligt att till fullo tillgodose efterfrågan på
framkomlighet i vägnätet. Följden är trängsel och en högre störningskänslighet med stor
samhällspåverkan. Ökande restider och restidsosäkerhet påverkar punktlighet och flera
andra leveranskvaliteter negativt. Konflikter uppstår i ambitionen att uppnå såväl mål om
god tillgänglighet som hänsyn till miljö och trafiksäkerhet.
Ett bättre nyttjande av befintlig infrastruktur i kombination med andra effektiviseringar i
samverkan med andra aktörer kan bidra till förbättrad framkomlighet och tillförlitlighet för
person- och godstransporter samt ökad robusthet i transportsystemet. Det handlar bland
annat om utvecklad trafikledning och prioriterad framkomlighet för kollektivtrafik.
Trafikledning har en särskilt viktig roll i att hantera störningar. En fungerande
operatörssamverkan om trafikledning inom ramen för Trafik Stockholm är en förutsättning
för att minimera påverkan på viktiga samhällsfunktioner. Trafikstyrning har betydelse för
framkomlighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa på de högst belastade storstadsvägarna.
Utveckling av effektiva styrningsfunktioner som nyttjar vägsides-ITS (intelligenta
transportsystem) och nya digitaliseringslösningar (uppkoppling, automatisering och
elektrifiering) skapar förutsättningar för en mer effektiv användning av den befintliga och
framtida väginfrastrukturen.
I samverkan med regionala aktörer och transportsektorn, koordineras planerade
trafikpåverkande åtgärder. Detta är ett effektivt verktyg för en minimerad samhällspåverkan
vid genomförande av investeringsåtgärder och för att säkerställa och utveckla redundans i
systemet. Vid genomförande av infrastruktursatsningar sker även samverkan för att
underlätta hållbara resval.
Den av Trafikverket upphandlade färjetrafiken till och från Visby har, tillsammans med
flygförbindelserna, avgörande betydelse för Gotlands tillgänglighet. Färjan fyller viktiga
funktioner för både godstrafik och persontrafik och påverkar förutsättningarna för såväl
näringsliv som civilsamhälle. Det finns ett flertal hänsyn som behöver tas när det gäller
färjetrafikens funktioner. Färjans ankomst- och avgångstider påverkar möjligheten att resa
från och till hela ön med bil och kollektivtrafik under dygnets vakna timmar. De ger också
viktiga förutsättningar för logistikkedjor för öns näringsliv.
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8.6.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 35 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som
planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid i om
prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen,
finns en mer fullständig reinvesteringsplan.88

Tabell 35 Namngivna reinvesteringar i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden.

Exempel reinvesteringar under planperioden
A

E4, ITS Essingeleden

B

Väg 222, Skurubroarna

C

Väg 841, Stäketbron

D

Väg 263, Erikssundsbron

E

E18, länsgräns–trafikplats Jakobsberg, motorväg

8.6.3.

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder

De åtgärder som redovisas i tabell 36 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli
genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras.

Tabell 36 Trimnings- och miljöåtgärder i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden.

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden

88

F

E18, Stocksundsbron–trafikplats Danderyds kyrka, ITS och kollektivtrafikkörfält

G

E18, trafikplats Barkarby–trafikplats Jakobsberg, trafikstyrning

H

E4, komplettering av sido- och mitträcken på stamvägnätet, exempelvis vid Kista

I

Nynäsbanan Älvsjö–Nynäshamn, plankorsningar

J

Västra stambanan, Södertälje hamn godsbangård, ombyggnad

K

Västra stambanan, Stockholm, Huddinge, signalåtgärder

L

E4/väg 584, Bornsjön, vattenskyddsåtgärder

M

E20, Nykvarns trafikplats

N

Väg 143 och väg 147, Visby, vattenskyddsåtgärder
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8.6.4.

Förslag på namngivna investeringar

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
innebär förslagen i tabell 37 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel
kommer E4 Förbifart Stockholm att färdigställas tillsammans med de
kapacitetsförstärkningar i infartslederna som behövs. Arbetet med att förbereda byggstarten
för Tvärförbindelse Södertörn pågår, och de stora satsningarna inom järnväg fortsätter
mellan Tomteboda och Kallhäll. En anpassning av Stockholms central kommer också att
göras. Farleden mellan Landsort och Södertälje föreslås också få bättre kapacitet och
säkerhet.

Tabell 37 Namngivna reinvesteringar i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden.

Namngivna investeringar under planperioden
1

Farled Södertälje–Landsort

2

Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan (statlig medfinansiering) (pågående)

3

E4 Förbifart Stockholm (pågående)

4

Kollektivtrafik Stockholm, tunnelbaneutbyggnad (statlig medfinansiering) (pågående)

5

Barkarby, bytespunkt med anslutning till tunnelbana (pågående)

6

Hagalund, bangårdsombyggnad

7

E4/E20, Hallunda–Vårby, kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart Stockholm

8

E4/E20, Södertäljebron, kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart Stockholm

9

E4/väg 259, Tvärförbindelse Södertörn

10

Tomteboda–Kallhäll, ökad kapacitet (pågående)

11

Stockholms central och Karlberg, funktionsanpassningar efter Citybanan (pågående)

12

Roslagsbanan, dubbelspår etapp 1+2 (statlig medfinansiering, pågående)

13

E18, Danderyd–Arninge (pågående)

14

Västra stambanan, Flemingsberg–Järna, upprustning av tunnlar

15

Årstaberg–Flemingsberg, signalåtgärder optimering

16

Essingeleden, riskreducerande åtgärder, upprättande av ledverk

17

E4/E20, Tomteboda–Bredäng, ITS

18

E18, Hjulsta–Jakobsberg, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm

19

Alvik–Ulvsunda–Solna station, snabbspårväg (statlig medfinansiering, öppnat för trafik)

20

Stockholms central och Tomteboda bangård, utredning
Sverigeförhandlingen
Älvsjö–Fridhemsplan, tunnelbana och nya stationer
Roslagsbanan till city, förlängning och nya stationer
Stockholm, Spårväg syd, kapacitetsutökning för kollektivtrafik
Hagalund, tunnelbanestation
Stockholm, cykelobjekt
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8.6.5.
Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för
namngivna investeringar med 10 procent
I tabell 38 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som
övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar
med 10 procent.

Tabell 38 Ytterligare namngivna objekt i Stockholmsområdet och Gotland som övervägts för planförslaget, motsvarande
en ökning av medlen för namngivna objekt med 10 procent.

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade
E4, trafikplats Glädjen–trafikplats Rotebro, ITS
E4, trafikplats Häggvik–trafikplats Rotebro, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm
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8.7.

Västra Sverige

Regionen består av Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.
I figur 38 nedan visas en karta över västra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar
åtgärder i tabellerna 39–42 nedan.
Figur 38 Åtgärder i västra Sverige
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8.7.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I västra Sverige förs en dialog med regioner, kommuner och andra offentliga aktörer när det
gäller utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Samhällsplanering för integrerad trafikoch bebyggelseplanering är ett viktigt verktyg, liksom trafikslagsövergripande
störningshantering och koordinering av projekt under byggskedet, inklusive mobility
management-åtgärder. Andra exempel är samplanering av cykel och kollektivtrafik,
signalprioriteringar och tidtabellsplanering för bättre kapacitetsutnyttjande på järnvägen.
Ytterligare exempel är ITS-åtgärder, där hastighetspåminnare i tätorter ger säkrare
trafikmiljö och trafikinformationstavlor underlättar trafikledning.
8.7.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 39 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som
planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen,
finns en mer fullständig reinvesteringsplan.89

Tabell 39 Namngivna reinvesteringar i västra Sverige under planperioden.

Namngivna reinvesteringar under planperioden
A

E6, Getinge–Falkenberg, motorväg (betongväg med körfält i två körriktningar)

B

Värmlandsbanan, Laxå–Kil, spår- och växelbyte

C

Västra stambanan, Alingsås–Olskroken, kontaktledning

D

Västra stambanan, Falköping–Alingsås, kontaktledning

E

Göteborg, Sävenäs rangerbangård

F

Norge/Vänerbanan, Åmål–Mellerud, spår- och växelbyte

G

Norge/Vänerbanan Åmål–Kil, kontaktledning

H

Bohusbanan, Uddevalla–Strömstad, kontaktledning

I

Älvsborgsbanan, Vänersborg, Trollhätte kanal, brobyte

89
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8.7.3.

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder

De åtgärder som redovisas i tabell 40 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli
genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras.

Tabell 40 Trimnings- och miljöåtgärder i västra Sverige under planperioden.

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden
J

E45, Erikstad, Melleruds kommun, gång- och cykelväg

K

Värmlandsbanan, Kil–Charlottenberg, signalåtgärder (mellanblocksignaler)

L

E6.20, Älvsborgsbron, trafikledningsåtgärder (ITS)

M

E20, Hasslerör–Kallsjön, faunapassager

N

Viskadalsbanan, avvattningsåtgärder

O

Väg 40, Bollebygd, vattenskyddsåtgärder

P

Västkustbanan, Väröbacka, bangårdsåtgärder

Q

Västra Götaland, Värmland och Halland, stängselåtgärder vid järnväg

R

Västra stambanan, Falköping–Alingsås, stängning av plankorsningar

S

Värmlandsbanan, Edane, ny passage av järnvägen

T

Västra Götaland, Värmland och Halland, tillgänglighetsåtgärder på stationer

U

Väg 26, Skövde kommun, trafikplats Loringa

V

E45, Åmål, standard- och kapacitetshöjande åtgärder

X

Bohusbanan, Uddevalla, höjning av plattformar

Y

Bohusbanan, Strömstad–Skee–Överby, hastighetshöjning

Z

Norge/Vänerbanan, Bengtsfors kommun, ny terminal Bäckefors

8.7.4.

Förslag på namngivna investeringar

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
innebär förslagen i tabell 41 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel
kommer en av de återstående delsträckorna på Västkustbanan att byggas ut med dubbelspår
i tunnel under Varberg, tillsammans med ny järnväg under Göteborg (Västlänken).
Dessutom förstärks kapaciteten i stråket Göteborg–Stockholm på Västra stambanan mellan
Göteborg och Laxå. Delsträckor på E45 tillsammans med hela E20 genom Västra Götaland
kommer att bli mötesseparerade, undantaget delsträckan genom Alingsås. Delar av
Göteborgs hamnbana byggs ut till dubbelspår, för ökad kapacitet, och farleden till Göteborgs
hamn fördjupas och breddas för ökad kapacitet och sjösäkerhet.
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Tabell 41 Namngivna investeringar i västra Sverige under planperioden.

Namngivna investeringar under planperioden
1

Västkustbanan, Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum (pågående)

2

Kattegattleden (pågående)

3

Vänersjöfarten, Trollhätte kanal/Göta älv

4

Värmlandsbanan, Kil–Laxå, mötesstationer (pågående)

5

Värmlandsbanan, Laxå–Arvika, ökad kapacitet (pågående)

6

E20, Tollered–Alingsås, (pågående)

7

Västra stambanan, Göteborg–Skövde, kapacitetsförstärkning (pågående)

8

E20, förbi Skara (pågående)

9

E20, förbi Mariestad

10

E20, Vårgårda–Vara (pågående)

11

E20, Götene–Mariestad

12

E20, förbi Vårgårda (pågående)

13

Västkustbanan, Halmstad C/bangård

14

Västsvenska paketet, järnväg (pågående)

15

17

Västsvenska paketet, väg (pågående)
Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet och dubbelspår över Göta älv
(pågående)
E6.21, Göteborgs hamn/Lundbyleden (pågående)

18

E6.20, Hisingsleden, södra delen (pågående)

19

Göteborg, Olskroken, planskildhet (pågående)

20

Norge/Vänerbanan, vändspår i Älvängen

21

Göteborg och Västsverige, omloppsnära uppställningsspår

22

Västra stambanan, Laxå–Alingsås, högre kapacitet

23

E45, Tösse–Åmål

24

E45, Säffle–Valnäs

25

Farleden i Göteborgs hamn, kapacitetsåtgärd i farled

26

Nya stambanor Göteborg–Borås

27

Markarydsbanan, Knäred, mötesspår

28

E45, Järnvågen, med överdäckning av E45

29

Västkustbanan, Väröbacka station

30

Lund–Göteborg–Öxnered, hastighetshöjning 250 km/tim på befintlig bana

31

ERTMS, Trafikledningscentral Göteborg

16

Sverigeförhandlingen
Göteborg, spårväg Norra Älvstranden, centrala delen
Göteborg, citybuss Backa-stråket
Göteborg, citybuss Norra Älvstranden (västra delen)
Göteborg, cykelobjekt
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8.7.5.
Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för
namngivna investeringar med 10 procent
I tabell 42 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som
övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar
med 10 procent.

Tabell 42 Ytterligare namngivna objekt i västra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen
för namngivna objekt med 10 procent.

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej
rangordnade
E18, Valnäs–riksgränsen, etapp Bäckevarv–Årjäng, ombyggnad till 2+1
E18, Valnäs–riksgränsen, etapp Töcksfors–Bäckevarv, ombyggnad till 2+1
Väg 26, Halmstad–Oskarström, 2+1-väg
E45, Vänersborg–Mellerud, etapp Liden–Frändefors, ombyggnad 2+1
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8.8.

Södra Sverige

Regionen omfattar Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Skåne län.
I figur 39 nedan visas en karta över södra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar
åtgärder i tabellerna 43–46 nedan.
Figur 39 Åtgärder i södra Sverige.
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8.8.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I södra Sverige förs en gemensam och aktiv diskussion om samhällsutveckling för
infrastruktur och kollektivtrafik, bland annat inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige
där Skåne, Blekinge, Hallands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län ingår.
Transportsystemet i södra Sverige är integrerat och de många stråken fyller i normalfallet
flera uppgifter. För ett effektivt utnyttjande krävs därför en god och kontinuerlig dialog med
regionala utvecklingsansvariga, godstransportråd och regionala kollektivtrafikmyndigheter.
Den goda dialogen resulterar i avstämda regionala systemanalyser, funktionellt prioriterade
stråk, trafikförsörjningsprogram och tågstrategier. Dessutom tecknas breda
överenskommelser om samverkan med de största städerna och flertalet övriga regionala
aktörer när det gäller samhällsutveckling och infrastruktur, där fortsatt inriktning och
ramverk läggs fast. Kapacitetsutnyttjandet av transportsystemet är högt i flera stråk, och
avvägningen mellan internationella, nationella, regionala och lokala anspråk innebär
utmaningar. Samverkan och diskussioner om nyttofördelning är viktiga verktyg för att
uppnå god markanvändning, god framkomlighet för näringslivets transporter, effektiv och
attraktiv kollektivtrafik samt bättre förutsättningar för gång och cykel.
8.8.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 43 planeras bli genomförda under planperioden. De kan
komma att förskjutas i tid om prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga
underhållsplan, som uppdateras årligen, finns en mer fullständig reinvesteringsplan.90

Tabell 43 Namngivna reinvesteringar i södra Sverige under planperioden.

Namngivna reinvesteringar under planperioden de med en kostnad överstigande 300
miljoner kronor
A

E22, Yttre ringvägen Malmö, motorväg (betongväg)

B

E4, Ölmstad–Huskvarna, motorväg (södergående körriktning)

C

Jönköpingsbanan, Falköping–Nässjö, kontaktledning

D

Kust till kust-banan, Hillared–Hestra, spår- och växelbyte

E

Södra stambanan, Älmhult–Hässleholm, kontaktledning

F

Stångådalsbanan och Tjustbanan, Linköping–Västervik, Bjärka-Säby–Rimforsa,
radioblockeringssystem

90
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8.8.3.

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder

De åtgärder som redovisas i tabell 44 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli
genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras.

Tabell 44 Trimnings- och miljöåtgärder i södra Sverige under planperioden.

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden
G

Västkustbanan, Helsingborg C, tillgänglighetsanpassning och uppgradering av stationsmiljö

H

E22, Ronneby Väst, ombyggnad trafikplats

I

Södra stambanan, Gamlarp, anslutning för längre tåg

J

Väg 25, Växjö–Tomeshult, faunaåtgärder

K

Nässjö–Vaggeryd, plankorsningsåtgärder

L

E22, Nygård–Bälö–Gladhammar, mötesseparering

M

E22/väg 34, Ålem, korsningsåtgärd

8.8.4.

Förslag på namngivna investeringar

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
innebär förslagen i tabell 45 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel
kommer nya dubbelspår att färdigställas mellan Arlöv och Lund, liksom upprustning och
elektrifiering av järnvägen mellan Jönköping/Nässjö och Värnamo. En etapp av nya
stambanor för höghastighetståg kommer också att påbörjas mellan Lund och Hässleholm,
tillsammans med en av de sista återstående dubbelspårsetapperna på Västkustbanan, den
mellan Maria och Helsingborg. Dessutom sker ett stort antal förbättringar för att säkerställa
god framkomlighet och trafiksäkerhet i de övergripande stråken.
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Tabell 45 Namngivna investeringar i södra Sverige under planperioden.

Namngivna investeringar under planperioden
1

E65, Svedala–Börringe

2

Ängelholm–Maria, dubbelspårsutbyggnad (inkl. Romaresväg, pågående)

3

Flackarp–Arlöv, utbyggnad till flerspår (pågående)

4

Lund (Högevall)–Flackarp, fyrspår (pågående)

5

E4, Ljungby–Toftanäs (pågående)

6

Kapacitetsåtgärder i Skåne (pågående)

7

Superbussar i Skåne, åtgärder i statlig infrastruktur (pågående)

8

E22, trafikplats Ideon

9

E22, trafikplats Lund S

10

E22, Fjälkinge–Gualöv

11

E22, Lösen–Jämjö (pågående)

12

E22, Gladhammar–Verkebäck

13

Väg 25, Österleden i Växjö

14

Väg 40, Nässjö–Eksjö

15

Väg 40, förbi Eksjö

16

Värnamo–Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet

17

Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning (etapp 1)

18

Ny stambana Hässleholm–Lund

19

Hässleholm–Helsingborg, förlängt mötesspår och höjd hastighet

20

Malmö godsbangård, utbyggnad av spår 58

21

Maria–Helsingborg C, dubbelspår

22

Alvesta, triangelspår

23

Väg 25 Sjöatorp–Alvesta V (inklusive trafikplats, pågående)

24

E22, Ronneby Ö–Nättraby

25

E4, trafikplats Ljungarum, genomgående körfält

26

Väg 26, Hedenstorp–Månseryd

27

E22, förbi Bergkvara

28

Väg 26, Mullsjö–Slättäng

29

Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana

30

Räppe, ny station

31

Malmö bangård, planskild spårkorsning

32

Malmö C, fler plattformsspår

33

Malmö C–Östervärn, dubbelspår

34

ERTMS, Trafikledningscentral Malmö
Sverigeförhandlingen
Helsingborg, kollektivtrafik
Helsingborg, cykelobjekt
Spårväg Lund C–European Spallation Source (ESS)

91

Lund, cykelobjekt (cykelbanor och cykelgarage)
Malmö, stadsbusslinje (EL-MEX och EL-bussar)
Malmöpendeln, Lommabanan, etapp 2
Malmö, cykelobjekt

91

European Spallation Source, en sameuropeisk forskningsanläggning som är under uppförande i
Lund. ESS kommer att användas för materialforskning.
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8.8.5.
Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för
namngivna investeringar med 10 procent
I tabell 46 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som
övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar
med 10 procent.

Tabell 46 Ytterligare namngivna objekt i södra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen
för namngivna objekt med 10 procent.

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade
E4, Trafikplats Ekhagen
Väg 26, Smålandsstenar–Gislaved
Väg 40, Skogslid–Haga
E22, genom Mönsterås
Väg 25, Nybro, trafikplats Glasporten
Väg 40, Toverum–Hyttan
Väg 25,förbi Lessebo
Väg 25, Norrleden i Växjö inkl. trafikplats
E6, Trafikplats Alnarp–Trafikplats Lomma, additionskörfält
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9 Planförslagets effekter
I direktivet anges att Trafikverket ska redovisa analyser som visar i vilken utsträckning
åtgärderna bidrar till att de transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, nås och vilka
målkonflikter som uppstår. Detta kapitel svarar på detta genom att effekterna av
planförslaget beskrivs.
Vissa delar av planförslaget består av specificerade åtgärder, och för dessa delar kan
effekterna beskrivas relativt detaljerat. Andra delar av planförslaget består av generella
anslag och potter, och för dessa delar måste beskrivningen bli mer övergripande. Vissa delar
av planförslaget ingår inte alls i effektbeskrivningen: redan pågående investeringar (totalt
66 miljarder kronor under planperioden), räntor, bidrag och myndighetsutövning
(50 miljarder kronor), länsplanerna (42 miljarder kronor) och medel till forskning och
innovation (8,5 miljarder kronor).
Avsnitt 9.1 beskriver planförslagets bidrag till det övergripande transportpolitiska målet, och
avsnitt 9.2–9.4 bidragen till funktions- och hänsynsmålen (tillgänglighet, trafiksäkerhet,
miljö och hälsa). I avsnitt 9.5 redovisas effekter på EU:s transportpolitiska mål.
Känslighetsanalyser och analyser av målkonflikter och målsynergier redovisas i avsnitt 9.6.
För varje avsnitt redovisas effekterna av planens olika delar på följande sätt:


Vidmakthållande omfattar underhåll och reinvesteringar av väg och järnväg
(197 respektive 165 miljarder kronor). Fördelning och användning av dessa medel
samt de förväntade effekterna beskrivs i kapitel 6, samt mer detaljerat i
underlagsrapporten om vidmakthållande. Nedan sammanfattas effekterna på en
övergripande nivå.



Trimnings- och miljöåtgärder (42 miljarder kronor) respektive stadsmiljöavtal
(9 miljarder kronor) avser mindre investeringar och åtgärder som inte specificeras i
detalj i planförslaget. Hur medlen fördelas beskrivs i avsnitt 7.1 och 7.2. I detta
avsnitt beskrivs effekterna översiktligt. Mer detaljerade beskrivningar finns i
underlagsrapporten om trimnings- och miljöåtgärder.



Namngivna investeringar är infrastrukturinvesteringar med en kostnad över
100 miljoner kronor. Effektbeskrivningen omfattar samtliga investeringar som
påbörjas under planperioden, även om de inte hinner färdigställas. Det betyder att
effektbeskrivningen omfattar 114 objekt med en total kostnad på 418 miljarder
kronor, varav 224 miljarder kronor under planperioden92. Regeringens direktiv
anger att effekterna av de tre etapperna av nya stambanor för höghastighetståg ska
redovisas separat. Effektbeskrivningen redogör därför dels för de tre
stambaneetappernas effekter (164 miljarder kronor, varav 104 miljarder kronor
under planperioden), dels för de övriga namngivna investeringar som påbörjas
under planperioden och vars effekter kunnat kvantifieras (70 objekt med en total
kostnad på 119 miljarder kronor, varav 67 miljarder kronor under planperioden).
För 41 namngivna investeringar kan inte effekterna kvantifieras utan bara beskrivas
översiktligt. Största delen av detta är ERTMS och relaterade järnvägstekniska
system som beskrivs närmare i avsnitt 7.9 (totalt drygt 61 miljarder kronor) samt
statlig medfinansiering av objekt i storstadsöverenskommelser (6 miljarder kronor
under planperioden).

92

Samlade effektbedömningar av varje enskild namngiven investering finns tillgängliga på
www.trafikverket.se/samhallsekonomiskt beslutsunderlag
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Figur 40 sammanfattar vad som ingår och inte ingår i effektbeskrivningen samt på vilket
sätt.

Figur 40 Typ av effektbeskrivning av planförslagets olika delar – översiktlig beskrivning, kvantifierad beskrivning, ingen
effektbeskrivning. Tårtbitarna motsvarar respektive plandels totala kostnad; för namngivna investeringar ingår även
kostnader efter planperioden.

.
De kvantifierade effektbeskrivningarna omfattar alltså enbart den svarta delen av
diagrammet93, och det ska understrykas att detta bara motsvarar omkring en fjärdedel av
planförslagets totala omfattning (medräknat investeringskostnader efter planperioden).
De kvantifierade effekterna fördelar sig enligt figur 41, uttryckt som samhällsekonomiska
nuvärden så att deras storleksordning kan jämföras, och uppdelat på effekter från järnvägs-,
sjöfarts- och väginvesteringar (inklusive gång- och cykelvägar). I följande avsnitt beskrivs
effekterna mer i detalj.

93

I praktiken är inte alla effekter möjliga att kvantifiera varför det även för den mörkgrå delen av
diagrammet kan finnas effekter eller delar av effekter som ej kvantifierats; huvuddelen av
effekterna bedöms dock vara kvantifierade.
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Figur 41 Kvantifierade nyttor av namngivna investeringar i planförslaget, uppdelade på typ av nytta och trafikslag,
nuvärden i miljoner kronor. Total nettokostnad omfattar samhällsekonomisk nuvärdeskostnad för investering samt drift
och underhåll.

De klart största effekterna är förbättrad tillgänglighet för person- och godstrafik94, följt av
trafiksäkerhetseffekter. För järnvägsinvesteringar är också nyttorna för transportföretag en
betydande post. De totala nettokostnaderna i diagrammet avser den totala offentliga
nettokostnaden, alltså nuvärdet av drift- och underhållskostnader, investeringskostnader
och offentliga intäkter (skatter, subventioner, avgifter med mera).

9.1.

Övergripande transportpolitiska mål

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Planens
bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv respektive långsiktigt hållbar
transportförsörjning redovisas nedan. Hur planens effekter fördelas geografiskt och över
olika befolkningsgrupper redovisas i den kommande systemanalysen, som publiceras den 31
januari 2022.
9.1.1.

Samhällsekonomisk effektivitet

En samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning betyder dels att användningen av
transportsystemet ska vara samhällsekonomiskt effektiv, dels att de offentliga medlen till
infrastrukturens utveckling och underhåll ska användas så att samhällsnyttorna som skapas
blir så stora som möjligt i förhållande till åtgärdskostnaderna. Det är den andra delen som
står i fokus för den nationella infrastrukturplanen. Den första delen, transportsystemets
användning, styrs bland annat av skatter, regleringar och offentliga transporttjänster, vilka
inte är en del av den nationella infrastrukturplanen och därför inte behandlas här.
Anslagen till vidmakthållande av vägar och järnvägar ökades i infrastrukturpropositionen
med 13 procent respektive 25 procent. Trafikverkets analyser visar att denna ökning är
samhällsekonomiskt lönsam. Nyttorna består dels av att de totala långsiktiga underhållsoch reinvesteringskostnaderna minskar, eftersom det är långsiktigt billigare att underhålla i
tid, dels av att anläggningens status blir bättre, vilket skapar nyttor för användarna i form av
94

Tillgänglighet inkluderar bland annat restids- och reskostnadseffekter.
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minskade störningar och hastighetsnedsättningar. Trafikverkets analyser visar att det hade
varit samhällsekonomiskt effektivt att öka resurserna för vidmakthållande ytterligare. De
samhällsekonomiska beräkningarna av vidmakthållande ger en nettonuvärdeskvot (NNK)
på 0,7 för underhåll av järnväg och 2,8 för underhåll av belagd väg. Analyserna av
byggnadsverk visar att det vore samhällsekonomiskt effektivt att investera i underhåll av
byggnadsverk tidigt i planperioden för att på så sätt undvika merkostnaderna som följer av
att förskjuta underhåll av till exempel broar och tunnlar på framtiden. Analyserna av
bärighetssatsningar visar vidare att det är samhällsekonomiskt lönsamt att möjliggöra
transporter med längre och tyngre fordon på väg. Totalt har satsningen för att möjliggöra
tyngre fordon på väg en NNK på 2,5. Ett möjliggörande av längre fordon på väg skulle ha en
NNK över 10.
Nuvarande anslagsnivåer kommer inte att räcka för att upprätthålla anläggningens
nuvarande funktionalitet, och det leder också till långsiktigt ökande underhållskostnader.
Enligt analyserna som presenterades i Trafikverkets inriktningsunderlag95 skulle det
behövas ytterligare 13 procent (26 miljarder kronor) högre anslag för järnväg respektive
20 procent (50 miljarder kronor) högre anslag för väg för att upprätthålla dagens
funktionalitet.
Anslagen till trimnings- och miljöåtgärder bedöms ha hög kostnadseffektivitet baserat på
de effektberäkningar av typåtgärder som Trafikverket tagit fram. Åtgärdskostnaderna är
relativt låga och ger stora effekter. Exempelvis åtgärder som innebär hastighetshöjning och
kapacitetsökning inom järnvägsnätet ger generellt stora nyttor. Bulleråtgärder är
samhällsekonomiskt lönsamma redan vid låga trafikflöden. Trafiksäkerhetsåtgärder inom
vägsystemet är generellt mycket samhällsekonomiskt lönsamma. Trafikverket bedömer att
det skulle vara samhällsekonomiskt effektivt om dessa anslag kunde ökas ytterligare.
Stambaneetappernas samhällsekonomiska lönsamhet är negativ. Nettonuvärdeskvoten
(NNK) är -0,6 (nettonuvärde -85 miljarder kronor) för Ostlänken, -0,8 (nettonuvärde
- 38 miljarder kronor) för Hässleholm–Lund och -0,8 (nettonuvärde -55 miljarder kronor)
för Göteborg–Borås. Att lönsamheten är så låg beror delvis på att etapperna inte används
fullt ut förrän systemet är färdigt. Givet att de första etapperna är byggda har de
sammanbindande etapperna (från Jönköping till Linköping, Borås respektive Hässleholm)
en NNK på -0,4, det vill säga fortfarande negativt men högre än de tidigare etapperna. Totalt
sett har hela systemet en NNK -0,5 (nettonuvärde -280 miljarder kronor). För närvarande
pågår ett arbete med kostnadsreducerande åtgärder, där flera åtgärder som avsevärt
minskar investeringskostnaderna även ger viss påverkan på systemets funktion och därmed
samhällsnyttorna. Effekterna av dessa förändringar är ännu inte medtagna i de beräknade
nyttorna. Bedömningen är att förändringarna kommer göra att vissa delnyttor förändras
medan de samlade nyttorna för systemet som helhet förväntas bli ungefär samma som i
aktuella bedömningar.
Övriga namngivna investeringar (vars effekter kan kvantifieras96) exklusive etapperna av
de nya stambanorna har en genomsnittlig nettonuvärdeskvot på 0,2 och ett nettonuvärde på
32 miljarder kronor. Inklusive stambaneetapperna blir genomsnittlig NNK -0,4
(nettonuvärde -145 miljarder kronor). För järnvägsobjekten exklusive nya stambanor är
genomsnittlig NNK -0,2 (nettonuvärde -26 miljarder kronor), för vägobjekten 0,9
(nettonuvärde 47 miljarder kronor) och för sjöfartsobjekten 0,7 (nettonuvärde 11 miljarder
kronor). Spridningen i lönsamhet är stor för både väg- och järnvägsobjekt. Majoriteten av
95
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Justerade för förändrat investeringsindex 2017–2021.
Totalt 70 investeringar som har beräknade effekter.
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vägobjekten (28 av 30) är lönsamma men med varierande NNK, medan strax över hälften
av järnvägsobjekten är olönsamma, även i det fallet med stor spridning. Det finns många
mycket lönsamma objekt som inte kunnat inrymmas i planen, både väg- och järnvägsobjekt.
Den genomsnittliga NNK för de nya objekt som föreslås för en 10 procent ökad ram är 0,9
med ett nettonuvärde på 18 miljarder kronor.
Figur 42 illustrerar nytto/kostnads-effektiviteten för investeringar i respektive kandidater
utanför planförslaget.

Figur 42 Nyttor och kostnader för namngivna investeringar i planförslaget respektive utanför planförslaget. Den streckade
linjen visar samhällsekonomisk lönsamhet, det vill säga nytta/kostnad>1 vilket motsvarar NNK>0 (nyttan är större än
kostnaden).

Varje stapel är en investering, och dess totala yta är hur mycket nytta den skapar. Man bör
alltså sträva efter så stor sammanlagd yta (nytta) som möjligt. Stapelns bredd är
investeringens kostnad, det vill säga hur mycket plats den tar av det totala planutrymmet.
Den sammanlagda bredden på alla staplarna är alltså den sammanlagda kostnaden, som
inte får överstiga den tillgängliga budgeten. Höjden på varje stapel är nytto/kostnadskvoten, och som framgår av figuren så maximeras den totala nyttan givet en viss budget om
man väljer investeringar som har så hög nytto/kostnads-kvot som möjligt. Därmed får man
ett stort bidrag till den samlade nyttan (staplarnas totala yta) samtidigt som man inte tar så
mycket av den totala budgeten (den sammanlagda stapelbredden) i anspråk. Objekt som
inte når upp till den streckade linjen har lägre total nytta än kostnad, dvs NNK < 0, och är
därmed samhällsekonomiskt olönsamma enligt kalkylen.
Som synes finns många kandidater utanför planförslaget som har betydligt högre lönsamhet
än objekten i planförslaget. Det är därför svårt att hävda att medlen till namngivna
investeringar används samhällsekonomiskt effektivt, alltså så att de totala samhällsnyttorna
blir så stora som möjligt. Se också figur 43 i kapitlet om känslighetsanalyser.
Det förtjänar dock att understrykas att det även finns andra överväganden än
samhällsekonomisk effektivitet att ta hänsyn till, samt att de samhällsekonomiska
kalkylerna inte fångar alla effekter. I de samlade effektbedömningar som upprättas för varje
investering bedöms de effekter som inte fångas i kalkylen kvalitativt, och en bedömning görs
av objektens totala lönsamhet där de beräknade och de ej beräknade effekterna vägs
samman. Inga objekt i planförslaget med positiv nettonuvärdeskvot har bedömts som
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olönsamma, och inga objekt med negativ nettonuvärdeskvot har bedömts som lönsamma.
För objekt där den samhällsekonomiska kalkylens resultat ligger nära noll har lönsamheten
bedömts som osäker. Av nära 350 analyserade objekt är det färre än ett tiotal som har klart
positiv eller negativ NNK, vars lönsamhet ändå bedöms som ”osäker”. Detta indikerar att de
effekter som inte fångas i de beräknade effekterna endast undantagsvis är stora nog att
ändra slutsatserna i kalkylresultatet.
Landskaps- och barriäreffekter är den grupp av effekter som genomgående är bedömd
kvalitativt i den samhällsekonomiska analysen. Dessa effekter kan vara både positiva och
negativa och storleken beror bland annat på om åtgärderna innebär att tidigare orörd mark
tas i anspråk, åtgärden anläggs i tunnel eller om åtgärden sker i befintlig sträckning. Detta
gäller även barriärer som påverkar människors möjlighet att röra sig. I övrigt beror de ej
beräknade effekterna på vilka effekter som är relevanta för respektive objekt samt till vilken
grad de fångas i de beräknade effekterna. Restidsosäkerhet, vissa tillgänglighetseffekter för
gång- och cykeltrafikanter, tillgänglighet för funktionsnedsatta och vattenkvalitet är
exempel på effekter som inte fångas i kalkylerna.
Den samhällsekonomiska effektiviteten hos namngivna investeringar vars effekter inte kan
kvantifieras alls är svårbedömd. Större delen utgörs av moderniseringar och uppgraderingar
av järnvägstekniska system (ERTMS med mera) som på sikt är nödvändiga för att
upprätthålla järnvägens funktion. Trafikverkets bedömning är därför att dessa investeringar
är samhällsekonomiskt effektiva.
För några objekt som är delar av ett system, har effektberäkning gjorts för systemet, medan
de enskilda objekten endast har verbala bedömningar. Det gäller exempelvis åtgärder för
längre och tyngre godståg och godsstråket Hallsberg–Degerön. Ett antal åtgärder saknar
kvantifierade effekter på grund av att effekterna är svåra att kvantifiera, till exempel
bangårdsåtgärder och resecentrum.
Trafikverket ska enligt direktivet redovisa hur planen påverkar sysselsättningen i hela
landet. Trafikverket beräknar att planförslaget innebär att cirka 25 000 personer per år
kommer att vara sysselsatta under planperioden.
9.1.2.

Långsiktig hållbarhet

Agenda 2030 är FN:s globala utvecklingsmål för långsiktig hållbarhet. Regeringen har
bedömt att Sverige ska vara ledande i arbetet med att genomföra denna agenda, såväl
nationellt som internationellt97.
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling
omfattar tre olika dimensioner: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det går inte att
definiera en sektor som hållbar utan att ta hänsyn till helheten. Transportsystemet är en del
av samhället. Därför kan inte ett hållbart transportsystem definieras, men det går att försöka
definiera transportsystemet i ett hållbart samhälle.
Planförslaget kan bidra till social hållbarhet genom att bidra till god tillgänglighet för alla
medborgare och utjämna orättvisa skillnader i tillgänglighet mellan olika grupper och
geografiska områden. I den kommande systemanalysen av planförslaget (publiceras den 31
januari 2022) redovisas planförslagets fördelningseffekter.
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Proposition 2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som
håller ihop, s. 19.
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Planförslaget kan bidra till ekologisk hållbarhet, bland annat genom att minska trafikens
utsläpp, buller och intrång i naturmiljöer, samt genom att minska infrastrukturens påverkan
på landskap, vatten och natur- och kulturmiljöer. Dessa aspekter redovisas och diskuteras i
avsnitt 9.3.
Planförslaget kan bidra till ekonomisk hållbarhet genom en god förvaltning av
infrastrukturanläggningen, genom ett kostnadseffektivt genomförande av underhåll och
investeringsåtgärder och genom att det innehåller åtgärder som är samhällsekonomiskt
effektiva. Förvaltningen av infrastrukturanläggningen diskuteras i kapitel 6, och
kostnadseffektivt genomförande i kapitel 10. Genom att utvecklad infrastruktur förbättrar
transportsystemets funktion kan också tillgängligheten öka (avsnitt 9.2), vilket i
förlängningen förbättrar arbets- och bostadsmarknader och stärker Sveriges
konkurrenskraft.

9.2.

Tillgänglighet för person- och godstransporter

Transportpolitikens funktionsmål 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. God tillgänglighet betyder
att det är lätt att nå ett rikt utbud av till exempel arbetsplatser, service, fritidsaktiviteter och
leverantörer. Tillgänglighet är själva syftet med transportsystemet, och bibehållen eller ökad
tillgänglighet är den överlägset största positiva effekten av infrastrukturplanen och är en
förutsättning för sammanhållningen i landet.
Planen bidrar till funktionsmålet på flera sätt. Inom järnvägssystemet bidrar planen till att
minska problem med kapacitetsbrister och punktlighetsproblem, och satsningar på de
tekniska systemen säkerställer funktionen på lång sikt. Inom vägsystemet fokuserar planen
framför allt på underhåll av befintligt vägnät, men planen innehåller också
bärighetssatsningar som har stor betydelse för näringslivets transporter samt investeringar
för att minska vissa kapacitetsbrister i vägnätet. God tillgänglighet möjliggör också vidgade
arbetsmarknadsregioner. Sammantaget bidrar dessa åtgärder till att stärka Sveriges
konkurrenskraft.
Med ett rätt utfört vidmakthållande av vägar och järnvägar minimeras störningar och
hastighetsnedsättningar, vilket bidrar till god tillgänglighet för person- och godstransporter.
De ökade anslagen till vidmakthållande jämfört med gällande plan betyder alltså ökad
tillgänglighet. Anslagen är dock inte tillräckliga för att upprätthålla dagens funktionalitet, så
på sikt kommer ökade störningar och hastighetsnedsättningar jämfört med idag att minska
tillgängligheten, särskilt på vägnätet.
Genom bärighetssatsningen på 10,5 miljarder kronor kommer 70–80 procent av de vägar
som är viktigast för näringslivet att kunna öppnas för BK4 till år 2029, och uppemot
90 procent under planperioden. Vidare satsas 6,5 miljarder kronor på att vägarna i så stor
utsträckning som möjligt ska vara framkomliga för tung trafik året runt, det vill säga att
minska så kallade tillfälliga bärighetsrestriktioner. Många av dessa vägar finns i de
glesbefolkade delarna av landet. Bärighetsåtgärder är funktionshöjande åtgärder i
vägsystemet som görs för att vägen ska klara en högre belastning genom förstärkning av
broar eller vägar. Det kan också handla om att klimatanpassa vägnätet och bibehålla en god
framkomlighet året runt för tung trafik genom att göra vägnätet mer robust mot högre
vattenflöden och hantera ökade ras- och skredrisker. Ytterligare 1,5 miljarder kronor satsas
på riskreducerande åtgärder i vägsystemet för att minska riskerna för större störningar i
transportsystemet, och därmed öka tillförlitlighet och robusthet i vägsystemet.
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Sammantaget bidrar dessa satsningar till att minska näringslivets transportkostnader och
därmed till ökad svensk konkurrenskraft och bättre möjligheter till regional utveckling.
Klimatanpassningsåtgärder i befintlig infrastruktur vidtas framför allt inom ramen för
anslagen för vidmakthållande och trimning. I investeringsobjekt som är under planering
eller som redan pågår ingår klimatanpassning som en förutsättning vid utformningen och
genomförandet. Ökad kunskap om åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat ingår
också i området forskning och innovation.
Åtgärderna har störst effekt och betydelse för det transportpolitiska funktionsmålet, men de
har i många fall effekter även på hänsynsmålen. Åtgärdsområdet delas in i fem områden, av
vilka klimatanpassning av järnväg är ett.
Trimningsåtgärder omfattar cirka 17 miljarder kronor till åtgärder för ökad tillgänglighet
med alla trafikslag och för både person- och godstransporter. Åtgärderna är oftast mycket
kostnadseffektiva och kan därför ge en betydande ökning av tillgängligheten i förhållande
till kostnaderna. Den särskilda cykelpotten möjliggör satsningar på cykelinfrastruktur. Inom
trimningspotten föreslås den indikativa ramen för klimatanpassning vara 1,1 miljard kronor.
Det saknas i dag en fullständig bild av behoven, men det är ett relativt eftersatt område som
Trafikverket behöver prioritera under planperioden 2022–2033. Med den föreslagna nivån
kan Trafikverket fortsätta arbetet i ungefär samma takt som idag. Förslaget innebär att
åtgärder kan genomföras som ökar robustheten och tillförlitligheten i järnvägssystemet.
Etapperna av de nya stambanorna innebär en stor tillgänglighetsökning, huvudsakligen för
persontransporter mellan områden i och kring stationsorterna. Nuvärdet av
tillgänglighetsökningen för samtliga tre etapper beräknas till 59 miljarder kronor.
Övriga namngivna investeringar innebär också stora tillgänglighetsökningar. Huvuddelen
av investeringarna berör järnvägen. Planen innehåller mycket stora kapacitetsökningar både
genom helt nya banor som Norrbotniabanan och genom kapacitetsförstärkningar av
befintliga stråk. Uppgraderingar och moderniseringar av järnvägens tekniska system, genom
bland annat ERTMS och förstärkt kraftförsörjning, säkerställer funktionen på sikt och kan i
vissa fall öka kapaciteten. Även inom vägsystemet minskas vissa kapacitetsbrister.
Nuvärdena av tillgänglighetsökningarna beräknas till


57 miljarder kronor för järnvägsobjekten (varav 40 miljarder kronor för
persontransporter och 18 miljarder kronor för godstransporter)



75 miljarder kronor för vägobjekten inklusive gång- och cykelåtgärder (varav
58 miljarder kronor för persontransporter och 17 miljarder kronor för
godstransporter)



19 miljarder kronor för sjöfartsobjekten (enbart godstransporter).

Till detta kommer tillgänglighetsökningar från de investeringar vars effekter inte har
kvantifierats, bland annat åtgärder för längre och tyngre tåg, signaloptimeringar,
bangårdsombyggnader och moderniserade signal- och kommunikationssystem för
järnvägen. Flera av dessa åtgärder är särskilt viktiga för att stärka Sveriges konkurrenskraft.
Huvuddelen av satsningarna som görs på TEN-T-näten bidrar till tillgänglighetsmålen som
finns formulerade i TEN-T-förordningen.
Direktivet anger även att effekter på bland annat bostadsbyggande ska redovisas; dessa
kommer att redovisas mer i detalj i samband med systemanalysen, som publiceras den 31
januari 2022.
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9.3.

Klimat- och miljömål

9.3.1.

Klimatpåverkande utsläpp

Planförslaget bidrar till en liten minskning av transporternas koldioxidutsläpp. De
namngivna investeringarna påverkar vägtrafikarbetet i mycket liten grad.
Järnvägsinvesteringarna beräknas minska vägtrafikarbetet (antal fordonskilometer) med
omkring en kvarts procent, medan väginvesteringarna beräknas öka vägtrafikarbetet med
ungefär lika mycket. Totaleffekten på trafikarbetet är alltså nära noll.
Det största bidraget från investeringarna till minskade koldioxidutsläpp är elektrifiering av
banor med dieseldrift. Det finns dock en osäkerhet i antagandet kring huruvida fossila
bränslen kommer att användas eller inte, eftersom bränslen som används inom
järnvägssektorn inte omfattas av reduktionsplikten.
Effekten av trafikminskningen på koldioxidutsläppen, räknat i ton, är olika stor för olika år,
eftersom vägtrafikens koldioxidutsläpp per fordonskilometer minskar över tiden genom
elektrifierade och effektivare fordon samt en högre andel biodrivmedel, och eftersom
investeringarna färdigställs vid olika tidpunkter.
Ett sätt att sammanfatta effekten på ackumulerade utsläpp över hela investeringarnas
livslängder är att uttrycka effekten som ett samhällsekonomiskt nuvärde, där
koldioxidutsläpp värderas till 7 kr/kg koldioxid. Värdet av den totala utsläppsminskningen
över hela kalkylperioden blir då 8,7 miljarder kronor. Av denna ackumulerade effekt härrör
1,7 miljarder kronor från stambaneetapperna, 5,2 miljarder kronor från övriga
järnvägsinvesteringar och 2,2 miljarder kronor från sjöfartsinvesteringar.
Väginvesteringarna ger ett negativt bidrag på 0,6 miljarder kronor. Huvuddelen av
klimateffekten från järnvägsinvesteringarna kommer från elektrifiering av ett antal
järnvägssträckor där trafiken ännu drivs med diesel. Klimateffekterna från vidmakthållande
och trimningsåtgärder (inklusive cykelpott) är försumbara.
Resultaten bekräftar den vanliga slutsatsen att infrastrukturinvesteringar har mycket små
effekter på utsläppen av växthusgaser. I avsnitt 9.6 (Känslighetsanalyser) beläggs slutsatsen
ytterligare genom en studie av hur klimateffekten förändras i hypotetiska urval av
investeringar där ännu större vikt läggs vid investeringarnas klimateffekter. I extremfallet
där man enbart bryr sig om investeringarnas klimateffekter, och inte överhuvudtaget
värderar till exempel trafiksäkerhets- eller tillgänglighetseffekter, skulle planförslagets
totala klimateffekt som mest kunna knappt fördubblas, till omkring en procent av
transportsektorns totala utsläpp (varav en stor del av effekten kommer från elektrifiering av
järnvägar – se ovan om osäkerheten i denna beräkning).
9.3.2.

Andra miljöeffekter

Planförslaget bidrar positivt till landskapsanpassning av befintlig infrastruktur, samtidigt
som namngivna investeringar medför att ny mark tas i anspråk och att landskapet påverkas.
Namngivna investeringar i befintlig sträckning kan ofta förbättra en bristande situation,
medan investeringar i ny sträckning har negativ påverkan, till exempel genom att de skapar
barriärer och gör intrång.
Det finns en genom åren uppbyggd miljöskuld avseende landskapsanpassning som är
mycket stor. Anslaget i planen för trimnings- och miljöåtgärder bromsar något en negativ
påverkan på biologisk mångfald. Den gröna infrastrukturen stärks och barriäreffekter
minskar genom att vandringshinder undanröjs för både land- och vattenlevande djur.
Antalen viltolyckor förväntas förbli ungefär vid dagens nivå. Planförslaget bedöms motverka
en ökning av viltolyckor som annars skulle bli följden av ökat trafikarbete.
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Den stegvisa utarmningen av kulturlandskapet och kulturvärden i eller i anslutning till
infrastrukturen kommer att minska som en effekt av planförslaget. Genomförande av driftoch underhållsverksamhet inom vidmakthållande har potential att förbättra måluppfyllelse
inom flera områden, men det är osäkert i vilken utsträckning den potentialen kommer att
realiseras. På det lågtrafikerade vägnätet riskerar natur- och kulturvärden som exempelvis
artrika vägkanter, alléer, faunapassager och kulturbroar att få en försämrad standard i slutet
av planperioden till följd av ett minskat underhåll.
Det positiva bidrag som planförslaget ger, till stor del från ofta kostnadseffektiva
miljöåtgärder i befintlig infrastruktur, är litet i förhållande till identifierade behov, till
exempel för biologisk mångfald, kulturmiljövärden, skydd av dricksvattenförsörjning och
hantering av förorenade områden.
Planförslaget bedöms minska vägtrafikens hälsopåverkan marginellt avseende luftkvalitet
på nationell nivå. Däremot bedöms planförslaget kunna bidra till försämrad luftkvalitet
regionalt och lokalt, främst i storstadsregionerna och i tätorter. Exponeringen av utsläpp till
följd av bostadsutvecklingen är en osäkerhetsfaktor. Utvecklingen mot en renare
fordonsflotta bedöms innebära att inga eller ett fåtal statliga vägar överskrider
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid år 2030. Däremot kan takdirektivet för kväveoxider
bli svårt att uppnå. Emissioner, halter och exponering av slitagepartiklar (PM10) ökar till
följd av trafikutvecklingen, och riskerar att miljökvalitetsnormer överskrids. Vägtrafikens
emissioner bedöms fortsatt ha en omfattande negativ påverkan på människors hälsa.
Planförslaget bedöms ha potential att bidra till att färre personer utsätts för de högsta
buller- och vibrationsnivåerna. Vidmakthållande av befintlig infrastruktur, inklusive av
befintliga bullerskydd, är avgörande för i vilken mån potentialen kommer att realiseras.
Investeringar i cykelbanor och ökade krav på att tillgodose cykeltrafikens behov vid
nybyggnation bedöms - tillsammans med en ökning av cykelåtgärder inom trimning och
vidmakthållande samt åtgärder inom ramen för stadsmiljöavtal - ha en positiv påverkan på
aktivt resande.
Effekter på miljö och bidrag till måluppfyllelse redovisas mer ingående i rapporten
Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
2022–2033.98

9.4.

Trafiksäkerhet

De namngivna investeringarna förbättrar trafiksäkerheten. Enligt de beräknade effekterna
ger de namngivna investeringarna en minskning med 1,999 dödsfall, 3,8 mycket allvarligt
skadade och 15 allvarligt skadade i trafiken för år 2040. De exakta effekterna varierar över
tid, dels eftersom fordonens trafiksäkerhetsegenskaper förbättras över tid, dels eftersom
investeringarna färdigställs vid olika tidpunkter. Effekterna kan jämföras med att
genomsnittet för åren 2017–2020 var 250 dödsfall och 4 000 allvarligt skadade, och att
etappmålet för 2030 är en halvering av antalet döda och en minskning av antalet allvarligt
skadade med en fjärdedel.
Ett sätt att sammanfatta och jämföra de ackumulerade trafiksäkerhetseffekterna över hela
investeringarnas livslängd är att uttrycka effekten som samhällsekonomiskt nuvärde. Hela
effekten från de namngivna investeringarna motsvarar ett nuvärde på 33 miljarder kronor.
98

Trafikverket (2021), Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:227.
99
Här ingår effekter från väginvesteringar och plankorsningsåtgärder.
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Huvuddelen av detta (27 miljarder kronor) kommer från väginvesteringar, men bidrag
kommer också från etapperna av de nya stambanorna (2 miljarder kronor), övriga
järnvägsinvesteringar (2,7 miljarder kronor) och sjöfartsinvesteringar (1,1 miljarder kronor).
De nya objekt som föreslås vid 10 procents ökad ram har en sammanlagd kostnad på
omkring 14 miljarder kronor, och skulle ge en ytterligare trafiksäkerhetseffekt motsvarande
ett nuvärde på 20 miljarder kronor, alltså i samma storleksordning som effekten av samtliga
namngivna investeringar i planförslaget. Objekten ger en minskning med 1100 dödsfall, 2,3
mycket allvarligt skadade och 9,6 allvarligt skadade i trafiken, beräknat för år 2040.
Vidmakthållande av vägarna är viktigt för trafiksäkerheten eftersom det bland annat
upprätthåller funktionen hos vägmarkeringar, räcken och vägbanor. Det blir allt viktigare att
infrastrukturen stöder fordonens trafiksäkerhetssystem, till exempel filhållningssystem.
Högre standard för underhåll av vägmarkeringar kan ha en betydande trafiksäkerhetseffekt,
särskilt när filhållningssystem och liknande blir vanligare.
Trimningsåtgärder omfattar 12 miljarder kronor till åtgärder för ökad trafiksäkerhet.
Åtgärderna är oftast mycket kostnadseffektiva och kan därför ge en betydande ökning av
trafiksäkerheten i förhållande till kostnaderna.

9.5.

Effekter på EU:s transportpolitiska mål

EU:s gemensamma transportpolitiska mål101 ligger väl i linje med de svenska
transportpolitiska målen. Alla åtgärder i planen som ligger på TEN-T-nätet bidrar också till
TEN-T-förordningens mål och krav, och huvuddelen av åtgärderna på TEN-T-näten bidrar
både till de svenska målen och till EU-målen. Som nämnts i avsnitt 1.3.5 sker nu en översyn
av förordningen och ett förslag till reviderad TEN-T-förordning förväntas finnas framme i
december 2021 och beräknas träda i kraft 2023. Den kommer att baseras bland annat på
EU-kommissionens nya vitbok för transporter – Strategi för hållbar och smart mobilitet
(Sustainable and Smart Mobility Strategy)102. Där formuleras bland annat milstolpar för år
2030, 2035 och 2050 för att visa transportsystemets väg mot målen om en hållbar, smart
och motståndskraftig mobilitet och vilken ambitionsnivå som krävs för den framtida
politiken. Införandet av ERTMS på TEN-T-nätet är ett av målen inom EU för att uppnå
driftskompatibilitet inom unionen, och det kommer också bidra till bättre robusthet och
lägre felfrekvens och därmed bidra till målen om effektivitet och kvalitet i
transportsystemet.
Åtgärderna för längre och tyngre godståg kommer att bidra till att uppfylla EU-kraven om
att det ska vara möjligt att framföra 750 meter långa godståg på TEN-T:s stomnät för gods.
Det finns också krav på utveckling av rastplatser på motorvägar på stomnätet, bland annat
för parkering för yrkestrafikanter. EU har inte preciserat dessa krav, så enligt det som är
känt idag anses Sverige uppfylla kraven. Trafikverket överväger dock kontinuerligt åtgärder
för att skapa förutsättningar för mer trygga och säkra rastplatser i samverkan med
branschen, andra myndigheter och övriga aktörer. Trimnings- och miljöåtgärder innefattar
bland annat medel för åtgärder på rastplatser.
När det gäller ny infrastruktur finns såväl Norrbotniabanan som nya stambanor Stockholm–
Göteborg/Malmö angivna i TEN-T-förordningen som planerad infrastruktur som ska vara

100

Här ingår effekt från väginvesteringar.
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).
102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789
101
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färdigställd 2030 respektive 2050. Planförslaget innebär att genomförandet påbörjas. Enligt
principerna i förordningen är genomförandet av nätet dock beroende av bland annat
tillgängliga ekonomiska resurser på nationell nivå. Det innebär att det inte är förordningen
som styr tidpunkten för genomförandet av dessa nya banor, även om medlemsstaterna har
åtagit sig att sträva efter att slutföra arbetet till målåren.

9.6.

Känslighetsanalyser

Enligt direktivet ska Trafikverket redovisa om urvalet av infrastrukturåtgärder är robust i
förhållande till hur olika omvärldsfaktorer och styrmedel utvecklas, samt andra relevanta
faktorer. Dessutom ska eventuella målkonflikter och synergier analyseras.
Hur urvalet av infrastrukturåtgärder skulle påverkas av alternativa antaganden om
omvärldsfaktorer och styrmedel är svårt att svara på av två skäl. För det första är det inte
möjligt att kvantifiera alla överväganden som styr urvalet av åtgärder och investeringar, och
därmed är det svårt att exakt ange hur detta urval skulle påverkas av andra antaganden.
Prognoser, effektberäkningar och kalkyler omfattar många effekter men inte alla, och
baseras också i viss utsträckning på schabloner och förenklingar. För det andra är det inte
trivialt att ange vad ”urvalet” i föreliggande planförslag omfattar. Som redovisats i avsnitt 1.2
så räcker inte den angivna utvecklingsramen till allt som anges i direktivet. Planförslaget
innehåller därför ett mycket begränsat antal nya investeringar. Frihetsgraderna i
planförslaget är med andra ord begränsade av att regeringens direktiv anger att gällande
plan ska fullföljas, så det är inte självklart vad som egentligen ska avses med Trafikverkets
”urval av infrastrukturåtgärder” i detta planförslag.
Icke desto mindre är frågorna om robusthet och målkonflikter principiellt viktiga. I detta
avsnitt belyses därför dessa frågor genom att studera hur ett hypotetiskt ”planförslag” skulle
se ut med två förenklande antaganden: för det första att de samhällsekonomiska kalkylerna
fångar investeringarnas samtliga effekter rättvisande, och för det andra att det går att välja
fritt mellan de (ej pågående) investeringar som ligger i gällande plan samt de investeringar
som Trafikverket identifierat som kandidater till att läggas in i plan.
I verkligheten avgörs valet av investeringar av många andra överväganden och effekter än de
som fångas i de samhällsekonomiska kalkylerna. Men genom att studera hur
investeringarnas rangordning enligt kalkylerna beror på olika antaganden och viktningar av
effekter, kan man belysa i vilken utsträckning som urvalet av investeringar är robust. Även
målkonflikter och synergier kan belysas och hur stora bidrag till olika delar av funktionsoch hänsynsmålen som är teoretiskt möjliga att uppnå genom investeringar.
9.6.1.

Investeringsurvalets känslighet för osäkerheter i effekterna

Analyserna i detta avsnitt utgår från de 179 investeringsobjekt som har beräknade effekter i
form av samhällsekonomiska kalkyler. Det är 98 järnvägsobjekt (totalt 220 miljarder
kronor), 75 vägobjekt (totalt 61 miljarder kronor) och 6 sjöfartsobjekt (totalt 17 miljarder
kronor). Av investeringarna ingår 62 i gällande plan, med en total kostnad på 99 miljarder
kronor. I analysen ingår därmed inte de investeringar som saknar kvantifierade effekter, till
exempel ERTMS. Etapperna på de nya stambanorna för höghastighetståg lämnas också
utanför analysen, eftersom de är så stora att de annars dominerar alla resultat.
Frågan är hur ett urval efter strikt samhällsekonomisk lönsamhet ser ut givet samma totala
budgetram, och framför allt hur detta urval förändras om vikterna på olika effekter ändras.
Om urvalet av objekt hade gjorts efter strikt samhällsekonomisk lönsamhet, givet samma
budgetram, hade 42 av de ursprungliga 62 objekten funnits kvar i planförslaget, medan 20
hade utgått och 65 andra hade lagts till. Den beräknade totalnyttan hade ökat med drygt
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40 procent, från 202 miljarder kronor till 286 miljarder kronor, se figur 43 nedan. Samtliga
typer av nyttor ökar. Störst är ökningen för trafiksäkerhetsnyttorna, som fördubblas.
Andelen av budgetramen som går till väginvesteringar ökar från en tredjedel till hälften.

Figur 43 Nyttor av namngivna investeringar i planförslaget respektive urval strikt efter beräknad samhällsekonomisk
lönsamhet (nuvärden, miljoner kronor).

Det strikt samhällsekonomiska urvalet av investeringar används som referens för de
fortsatta analyserna av urvalets robusthet. Frågan är hur detta urval förändras om
viktningen av olika typer av effekter ändras, jämfört med de vikter som finns i
grundkalkylen. För att undersöka detta femdubblas vikterna i tur och ordning för tre olika
effekter: godstransportnyttor, trafiksäkerhet och koldioxidutsläpp. För varje sådant
extremscenario rangordnas investeringarna återigen efter samhällsekonomisk lönsamhet,
men med en femdubblad vikt för respektive effekt, och de högst rankade objekten väljs ut
upp till samma budgetram som förut.
Att ge vissa av effekterna i grundkalkylen en större vikt kan tolkas på flera sätt, och är därför
en användbar metod för att representera flera olika osäkerheter i samma analys. Till
exempel beror de beräknade klimateffekterna på antaganden om fordonens framtida
egenskaper, vilka är osäkra. Om fordonens utsläpp av koldioxid per kilometer i verkligheten
blir dubbelt så höga jämfört med vad som antagits i kalkylerna, motsvarar det att
klimateffekternas vikt borde vara dubbelt så hög. På samma sätt kan en analys med andra
vikter på effekterna representera andra osäkerheter i prognoser och effektberäkningar som
systematiska under- eller överskattningar av olika effekter, till exempel fordonens framtida
trafiksäkerhetsegenskaper eller framtida godstransportkostnader. Analysen kan också
representera ändrade urvalskriterier i form av politiska prioriteringar – om man till exempel
vill vikta godstransporter eller trafiksäkerhet högre än vad standardkalkylen gör.
Tabell 47Tabell 46 visar hur urvalet av investeringar inom budgetramen förändras när vissa
nyttoposter får en femdubblad vikt jämfört med ett urval utifrån strikt samhällsekonomisk
lönsamhet.
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Tabell 47 Förändring av urvalet investeringar (enligt strikt samhällsekonomisk lönsamhet) om vikten för en viss effekt
femdubblas.

Av 107 objekt i
referensurvalet
in i urvalet

Av referensurvalets
ram på 99 mdkr kr
ut ur/in i urvalet (mdkr)

14

9

8,2

Trafiksäkerhet

6

9

6,1

Utsläpp av koldioxid

1

4

5,7

Femdubblad vikt för…

Godstransporter

Av 107 objekt i
referensurvalet
ut ur urvalet

En femdubbling av vikten för en viss nytta är ett extremt antagande när det gäller
storleksordningen på osäkerheten i beräkningar och värderingar av effekterna i de
samhällsekonomiska kalkylerna. Trots det förändras urvalet av objekt endast måttligt. Ett
fåtal objekt byts ut i urvalet, motsvarande 6–8 procent av budgetramen. Motsvarande analys
har även gjorts där vikten för respektive effekt istället fördubblats, vilket också är en stor
förändring, men det påverkar urvalet ytterst marginellt.
Analysen kan även visa hur urvalets totala nyttor förändras när en viss effekt får en högre
vikt. Ett urval av investeringar där till exempel trafiksäkerhetseffektens vikt femdubblats
kommer förstås att innehålla fler objekt med (relativt sett) höga trafiksäkerhetsnyttor.
Därmed blir ett sådant urvals totala trafiksäkerhetseffekt större i referensurvalets, medan
övriga nyttor blir lägre. Resultaten visas i figur 44.

Figur 44 Nyttor av namngivna investeringar i planförslaget, i ett urval strikt efter samhällsekonomisk lönsamhet, samt i
urval utifrån femdubblade vikter för godsnyttor, klimatnyttor respektive trafiksäkerhetsnyttor.

Om urvalet görs utifrån en femdubblad vikt för godseffekterna blir de totala godsnyttorna
11 procent högre i urvalet av investeringar jämfört med referensurvalet. I urvalet utifrån
femdubblad vikt för klimat är klimatnyttorna 9 procent högre, och i urval utifrån
femdubblad trafiksäkerhetsvikt är trafiksäkerhetsnyttorna 7 procent högre än i
referensurvalet. Skillnaderna i totala nyttor mellan de fyra urvalen är förvånansvärt små,
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med tanke på den tämligen extrema analysen med femdubblade vikter för gods, klimat
respektive trafiksäkerhet.
Slutsatsen av denna analys är att rangordningen av investeringar, och därmed urvalet givet
en viss budget, är robust även för mycket stora variationer i hur effekter viktas. Än mer
robusta är de uppnådda totala nyttorna, som ändras mycket måttligt trots den tämligen
extrema omviktningen.
Det intuitiva skälet till detta är att det är så stor skillnad på investeringarnas lönsamhet – de
mest lönsamma objekten är oerhört mycket mer lönsamma än de minst lönsamma (se
stapeldiagrammet i figur 44). Det gör att även stora omviktningar av en enskild nytta inte
har så stor effekt på rangordningen.
Urvalsprincipen i analyserna ovan är givetvis en förenkling av verkligheten, eftersom den
enbart tar hänsyn till beräknad samhällsekonomisk lönsamhet och antar att man fritt kan
välja bland objekten i gällande plan och de nya kandidaterna. Men detta ger ändå en god
bild av hur olika objekts relativa kostnadseffektivitet förändras när olika typer av nyttor
viktas om.
9.6.2.
Osäkerheter i investeringskostnad, trafiktillväxt, godsprognos och
tidsvärderingar
I avsnittet ovan analyserades hur urvalet av investeringar ändrades om olika typer av
effekter fick högre vikt. Det finns även andra typer av osäkerheter i prognoser och kalkyler. I
detta avsnitt beskrivs och effekterna på investeringsurval och genomsnittlig lönsamhet av
några av dessa osäkerheter: investeringskostnad, trafiktillväxt, godstransporttillväxt samt
relativ värdering av restid i bil respektive tåg.
Investeringskostnaden har en stor påverkan på lönsamheten och därför görs en
känslighetsanalys med en högre investeringskostnad för samtliga analyserade objekt. I
känslighetsanalysen används 85 procents konfidensintervall i de successiva
kostnadskalkylerna, eller en schablonökning av kostnaden med 30 procent för de objekt där
ingen successiv kalkyl finns. Med en generellt högre investeringskostnad minskar
genomsnittlig NNK för namngivna investeringar (exklusive nya stambanor) i planförslaget
från 0,2 till 0,0 (nettonuvärde 2,8 miljarder kronor). Fyra objekt går från svagt lönsamma
till svagt olönsamma vid högre investeringskostnad. Eftersom investeringskostnaden i
känslighetsanalysen ökar i stort sett lika mycket för alla objekt ändras inte urvalet av
investeringar.
För de flesta103 objekten i planförslaget görs också känslighetsanalyser med annan
trafiktillväxt, dels 50 procent högre trafiktillväxt än i basprognosen och dels utan någon
trafiktillväxt alls jämfört med basåret 2017. Antagandena i dessa känslighetsanalyser är
ganska extrema. Som jämförelse beräknade Trafikverket i inriktningsunderlaget 2020 att
osäkerhetsintervallet för vägtrafiktillväxten med avseende på osäkra
omvärldsförutsättningar (bränslepris, befolkning osv) var 21–38 procent, jämfört med
basprognosens beräknade vägtrafiktillväxt på 27 procent till år 2040.
För sjöfartsobjekten, vars genomsnittliga NNK i huvudanalysen är 0,8104, sjunker NNK till
0,6 i känslighetsanalysen med högre investeringskostnad, nettonuvärde sjunker från cirka
11 till 9 miljarder kronor). Samtliga objekt är fortsatt lönsamma. Vid antagande om 0
procents trafiktillväxt sjunker genomsnittlig NNK till 0,1 (nettonuvärde 1 miljard kronor)
103

Känslighetsanalys med 0 procent trafiktillväxt finns för 69 av 70 och känslighetsanalys med +50
procent trafiktillväxt för 67 av 70 analyserade objekt.
104
Baserat på samtliga 4 objekt, för alla objekt finns alla känslighetsanalyser.
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och 3 av 4 sjöfartsobjekt blir olönsamma. Vid antagande om 50 procents högre trafiktillväxt
ökar istället NNK till 1,6 (nettonuvärde 24 miljarder kronor).
Den genomsnittliga NNK för järnvägsobjekten (exklusive nya stambanor) vid antagande om
0 procents trafiktillväxt är -0,4105 (nettonuvärde -44 miljarder kronor) jämfört med
huvudanalysens NNK på -0,3106. Ett av 36 objekt går från lönsamt till olönsamt vid detta
antagande. Genomsnittlig NNK ökar till - 0,1107 och nettonuvärdet till -7,8 miljarder kronor
vid 50 procents högre trafiktillväxt, fem objekt går från olönsamma till lönsamma.
Känslighetsanalysen med högre investeringskostnad ger en NNK på -0,4 och har gjorts för
alla järnvägsobjekt. Endast ett järnvägsobjekt byter tecken med känslighetsanalysen av
högre investeringskostnad.
För vägobjekten, vars genomsnittliga NNK i huvudanalysen är 1,1108, sjunker den
genomsnittliga NNK till 0,7 (nettonuvärde 39 miljarder kronor) med högre
investeringskostnad (3 objekt går från lönsamma till olönsamma). Vid antagande om 0
procents trafiktillväxt sjunker NNK till 0,1 (nettonuvärde 5,7 miljarder kronor) och till följd
av det går 7 objekt från lönsamma till olönsamma. Vid antagande om 50 procents högre
trafiktillväxt blir NNK 1,0.109 Med ett nettonuvärde på 55 miljarder kronor. De objekt som
var olönsamma i huvudanalysen är fortsatt olönsamma även med högre trafiktillväxt, dock
nära 0.
Som noterades i avsnitt 2.2.2 innebär godstransportprognoserna en väsentlig ökning av
godstransporternas tillväxttakt jämfört med den historiska trenden. Det är därför motiverat
att undersöka hur mycket de beräknade nyttorna ändras om godstransporterna växer som
den historiska trenden i stället för som i prognosen. Effekten visar sig vara mycket liten.
Genomsnittlig NNK ändras knappast alls (motsvarande avrundningsfel). Urvalet av
investeringar ändras obetydligt: 1 objekt lämnar urvalet och ersätts av 7 andra mindre
investeringar. Andelen av ramen som går till vägobjekt ökar från 50 till 52 procent.
I kalkylerna värderas inbesparad restid ombord på tåg något lägre än inbesparad restid i bil.
Värderingarna kommer från studier av resenärers val mellan olika alternativ, och kan tolkas
som att restid ombord på tåg är bekvämare eller mer produktiv än motsvarande restid som
bilförare, och tågrestid innebär därmed ett mindre resmotstånd per minut än vad bilrestid
gör. En minskning av tiden som man behöver vänta på tåg värderas däremot betydligt högre
än såväl bil- som tågrestid ombord. Att differentiera restidsmotståndet med avseende på
färdmedel uppfattas dock ibland som kontroversiellt, och det är därför av intresse att
undersöka hur urvalet av investeringar påverkas om tidsbesparingar ombord på tåg och bil
värderas lika högt. Ett överslag erhålls om hela tågtidsbesparingarna räknas upp med en
faktor motsvarande kvoten mellan tåg- och bilrestid. Detta ger dock en överskattning av
effekten, eftersom en stor del av tågtidsbesparingarna utgörs av kortare väntetider, som ju
redan är högt värderade. Att separera tidsvinsterna i ombordtid och väntetid är dock ett
betydande arbete, så det har inte gjorts. Beräkningarna visar ändå att effekten på urvalet av
investeringar är liten. Två objekt lämnar urvalet (som omfattar 107 objekt) och ersätts av
fyra andra. Andelen av ramen som går till väginvesteringar minskar från 49,9 procent till
49,4 procent (som jämförelse är andelen 33 procent i det faktiska planförslagets urval).
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Baserat på 35 objekt (finns ej för Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1).
Baserat på 36 objekt.
107
Baserat på 35 objekt (finns ej för Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1).
108
Baserat på 30 objekt.
109
Baserat på 28 objekt (finns ej för E22 Trafikplats Lund S och E4 Trafikplats Ljungarum,
genomgående körfält).
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9.6.3.

Målkonflikter och -synergier

I stort sett alla investeringar innebär en grundläggande målkonflikt mellan nyttor och
investerings- och driftkostnader. Eftersom samhällets medel är begränsade har en
infrastrukturinvestering alltid en alternativkostnad: pengarna som används till en
investering hade kunnat användas till något annat. Det är denna målkonflikt som avspeglas i
nettonuvärdeskvoten – ju högre kvoten är, desto mer nyttor skapas per krona, och desto
lägre är risken att alternativkostnaden överstiger investeringens nettonytta.
Investeringar kan också innebära målkonflikter mellan olika typer av nyttor. En järnväg
eller väg i ny sträckning kan till exempel skapa ökad tillgänglighet men innebära intrång i
natur- eller boendemiljöer. En annan typ av målkonflikt som kan uppstå är mellan
tillgänglighetseffekter och externa effekter, huvudsakligen utsläpp och trafiksäkerhet – men
i många fall finns också synergier mellan dessa mål, det vill säga att en investering kan bidra
positivt till alla dessa mål. Figur 45 illustrerar målkonflikter och målsynergier. Varje prick är
en investering, gröna för objekt i plan och röda för kandidater till ny plan. På x-axeln finns
total tillgänglighetseffekt per krona (person, gods och transportföretag), och på y-axeln finns
totala externa effekter per krona. Längst upp till höger finns investeringar med starka
målsynergier, som ger positiva bidrag till både tillgänglighet och externa effekter. Längst
ned till höger och längst upp till vänster finns investeringar med målkonflikter, som
antingen förbättrar tillgängligheten men ger negativa externa effekter (nere till höger) eller
minskar de externa effekterna men också försämrar tillgängligheten (uppe till vänster). Om
summan av tillgänglighetseffekterna och de externa effekterna per krona är större än 1 är
objektet lönsamt, vilket visas med den streckade linjen. Ju längre avstånd från linjen (uppåt
höger) desto mer lönsamt är projektet.

Figur 45 Investeringars målkonflikter och -synergier
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Som framgår av diagrammet är det betydligt vanligare att investeringar har synergier, det
vill säga har positiva effekter på flera mål. Det är framför allt väginvesteringarna som har
väsentliga synergieffekter, eftersom det är vanligt att de ger betydande bidrag både till
tillgänglighet och till minskade externa effekter, framför allt ökad trafiksäkerhet.
Järnvägsinvesteringarna skapar huvudsakligen nyttor i form av ökad tillgänglighet. Men det
finns också exempel på investeringar med inneboende målkonflikter mellan externa effekter
och tillgänglighet. Längst upp till vänster i diagrammet, strax till vänster om y-axeln, finns
ett grönt kryss som visar en väginvestering som minskar tillgängligheten men ökar
trafiksäkerheten.
I andra sammanhang än investeringar är det vanligare med målkonflikter mellan
tillgänglighet (funktionsmål) och externa effekter (hänsynsmål). Sänkt hastighetsgräns ger
till exempel oftast ökad trafiksäkerhet men minskad tillgänglighet, och ökad bränsleskatt ger
minskade utsläpp men också oftast minskad tillgänglighet.
För investeringar är det däremot vanligt med synergier mellan funktions- och hänsynsmål.
De flesta väginvesteringar ger både ökad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet. Däremot
kan väginvesteringar göra att trafiken och därmed utsläppen ökar, men som framgår av
diagrammet ovan är denna negativa effekt oftast mycket mindre än den positiva
trafiksäkerhetseffekten, så nettoeffekten blir positiv. För järnvägsinvesteringar är visserligen
bidragen till minskade utsläpp och olyckor vanligen små, men å andra sidan är bägge
vanligen positiva. Däremot är det relativt vanligt med målkonflikter mellan infrastruktur
och intrång i natur-, kultur- och boendemiljöer. Särskilt infrastrukturinvesteringar i ny
sträckning kan innebära betydande intrång.
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10

Kostnadsstyrning och produktivitet

Regeringen har i direktivet gett Trafikverket i uppdrag att redovisa ett förslag till upplägg
och tidplan för hur arbetet med en ökad effektivisering och kostnadskontroll ska
genomföras. Trafikverket har under lång tid arbetat för att utveckla och stärka
kostnadskontrollen och effektiviteten i verksamheten. Trafikverket ska verka för en intern
effektivitet i genomförandet av uppdraget. I uppdraget ligger även att verka för en ökad yttre
effektivitet genom rollen som stor beställare på anläggningsmarknaden. Trafikverket har ett
flertal verktyg för att åstadkomma detta. Ett sådant verktyg är förmågan att hantera
avvägningen mellan tid, kostnad och innehåll i investerings- och underhållsåtgärder.
I detta kapitel redovisas först en analys av de kostnadsförändringar som skett sedan den
gällande planen fastställdes. Sedan följer en beskrivning av åtgärder som Trafikverket
genomför eller redan har slutfört gällande styrning av kostnadsstyrning, effektivitet och
produktivitet. Slutligen redovisas, under rubriken ”Upplägg för att stärka kostnadsstyrning,
effektivitet och produktivitet” hur Trafikverket avser fortsätta arbetet med ökad
effektivisering och kostnadskontroll.

10.1.

Trafikverkets erfarenheter av kostnadsutveckling

Trafikverket följer utvecklingen och utfallet av kostnader i pågående och slutförda åtgärder.
Detta redovisas i årsredovisningen, men också vid andra tillfällen som i
byggstartsrapporteringen. Vid dessa tillfällen redovisas också vilka orsaker som ligger
bakom förändring av kostnader. Det kan till exempel vara att omfattningen av projektet har
förändrats. I avsnitt 1.2 framgår hur mycket av den nationella planen 2018–2029 som
genomförts samt hur många av de namngivna objekten som följt med till förslaget till
nationell plan 2022–2033, det vill säga de objekt som är pågående samt de beslutade objekt
som ännu inte har startat. Av avsnitt 1.2 framgår också att kostnaden för pågående samt ej
startade objekt har ökat. Ur ett kostnadsstyrningsperspektiv är det viktigt att närmare
analysera utvecklingen av kostnaderna bland dessa åtgärder.
Generellt sett har bygg- och anläggningskostnaderna i Sverige ökat realt sedan lång tid
tillbaka. Trafikverkets kostnader för väg- och banhållning har också ökat trendmässigt,
vilket sammanfattas i indexen (se figur 46). Kostnadsindex är uppdelat i drift- respektive
investeringsindex för väg respektive bana, och avser hur den genomsnittliga kostnaden för
en representativ korg av åtgärder har utvecklats över tid.
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Figur 46 Kostnadsindex för investering respektive drift av bana respektive väg. Index 100 = 1990 års nivå.

Kostnaderna i gällande plan uttrycks i 2017 års priser, medan föreliggande planförslag
uttrycks i 2021 års priser. Under denna period har investeringsindex ökat med 10 procent
för bana och 15 procent för väg, medan driftindex har ökat med 12 procent för bana och
11 procent för väg. Konsumentprisindex (KPI) har under samma period ökat med 6 procent.
Uttryckt i fasta priser (rensat för KPI) har alltså drift- och investeringsindex i genomsnitt
ökat med omkring 6 procent sedan föregående plan. De följande kostnadsjämförelserna är
uttryckta i fasta priser, det vill säga enbart justerade för KPI, inte för investerings- eller
driftindex.
10.1.1.

Utveckling

Vad gäller den verksamhet som finansieras via utvecklingsanslaget framgår av tabell 48
kostnadsökningen för namngivna objekt110 som finns såväl i gällande plan 2018–2029111 som
i underlaget för planförslaget 2022–2033.

110

Etapperna av nya stambanor för höghastighetståg är exkluderade från analysen eftersom de
annars helt skulle dominera resultaten. Den sammanlagda kostnaden för etapperna som finns med i
gällande plan har ökat med 48 procent, från 110 till 163 miljarder kronor (prisnivå 2021), sedan
gällande plans fastställelse. Kostnadsutveckling, kostnadsreducerande åtgärder och
kostnadsstyrning avseende nya stambanor behandlas i avsnitt 7.5.
111
Justerat till prisnivå 2021 med KPI. Observera dock att investeringsindex ökat snabbare än KPI
under perioden.
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Tabell 48 Kostnadsökning mellan plan 2018–2029 och plan 2022–2033. Procent.

Status i plan 2018–2029

Kostnadsökning
från plan 2018–2029 till plan 2022–2033

Pågående

16

Bundna

45

Ej bundna

51

Alla

33

Notering: Pågående avser objekt där avtal har tecknats med entreprenör. Bundna avser objekt som har ett byggstartsbeslut
eller som ingår i trafikverkets senaste byggstartsrapportering. Ej bundna avser övriga objekt som ingår i gällande plan.

Av kostnaderna under planperioden för objekten i planförslaget utgörs omkring 40 procent
av pågående investeringar, 20 procent av bundna investeringar och 40 procent av ej bundna
investeringar. Kostnaderna för dessa objekt har i genomsnitt ökat nära 40 procent – minst
för de pågående objekten, mest för de ej bundna.
Om objekten delas upp efter status i den gällande planen för 2018–2029 syns mönstret
ännu tydligare (se tabell 49) – objekt som inte är pågående i någon av planerna har den
genomsnittligt högsta kostnadsökningen (52 procent). De objekt som introducerats i planen
för 2018–2029 och som startats direkt har något högre kostnadsökning (33 procent) än de
som legat i plan sedan tidigare innan de påbörjats (20 procent).

Tabell 49 Kostnadsökning uppdelat efter status i planen 2018–2029. Procent.

Status i plan 2018–2029

Status i plan
2022–2033

Kostnadsökning
från plan 2018–2029 till
plan 2022–2033

Pågående

Pågående

15

I plan sedan tidigare (men ej pågående)

Pågående

20

I plan sedan tidigare (men ej pågående)

Ej pågående

52

Ny i planen

Pågående

33

Ny i planen

Ej pågående

47

Som framgår av tabellerna är det alltså inte främst de redan pågående projekten som har
stora kostnadsökningar, utan de som ännu inte påbörjats. Pågående investeringar som avser
vägar och järnvägar (inklusive bangårdar) har i genomsnitt 7 procent respektive 12 procent
ökade kostnader sedan föregående plan, vilket är något lägre än ökningen av
investeringsindex. Kostnaderna för pågående investeringar i järnvägssystem (varav
majoriteten är ERTMS-objekt) har i genomsnitt ökat med 38 procent sedan föregående
plan.
De stora kostnadsökningarna ligger alltså framför allt i de projekt som ännu inte påbörjats.
De beräknade kostnaderna för dessa har i genomsnitt ökat med 50 procent, och det är inga
större skillnader mellan vägar och järnvägar. De beräknade kostnaderna för
järnvägstekniksystemen har ökat mer, med nära 80 procent (se tabell 50).
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Tabell 50 Kostnadsökning mellan plan 2018–2029 och plan 2022–2033. Typ av objekt. Procent.

Status i plan 2018–2029

Alla

Järnväg (bana)

Järnväg
(system)

Väg

Pågående

23

12

38

7

Ej pågående
(bundna + ej bundna)

53

49

78

52

Alla

38

29

77

29

Notering: Kostnaderna för gällande plan (2018 – 2029) är omräknade till prisnivå 2021 med KPI.

Infrastrukturplanen revideras normalt varje mandatperiod. Investeringsobjekt läggs ofta in
med lång framförhållning, och då är investeringskostnad, omfattning och effekter relativt
osäkra. I perioderna mellan planrevideringarna utreds objekten vidare. En del av
kostnadsökningarna i investeringsprojekten förklaras av dyrare insatsvaror och en generell
ökning av bygg- och anläggningskostnader. Ytterligare en del förklaras av förändringar av
investeringarnas omfattning eller utformning. Slutligen förklaras en del av omständigheter
som inte varit kända i tidigare utredningsskeden. Vartefter infrastrukturplanen revideras så
är det meningen att objektens utformning, och om de ska vara kvar i planen, ska omprövas
vartefter man får mer information om nyttor och kostnader.
I princip är det alltså inte oväntat att vissa investeringar visar sig vara avsevärt dyrare än
vad Trafikverket trott, efter att de utretts noggrannare. Eftersom planprocessen bygger på
att objekt läggs in i plan i relativt tidiga skeden så är det närmast oundvikligt att vissa objekt
visar sig vara sämre, eller ge lägre nyttor, än Trafikverket bedömt i tidigt skede. Men det
uppstår problem om kostnadsökningarna visar sig i ett så sent skede i planeringsprocessen
att det är förenat med stora kostnader att ompröva objektet – det kan till exempel vara en
förutsättning för andra objekt, eller för bebyggelseplaneringen. Det är också ett problem att
de beräknade kostnaderna inte bara ökat för några få av de ej påbörjade objekten, utan för
de flesta. För två tredjedelar av objekten (räknat i kronor) har den beräknade
investeringskostnaden ökat mer än 30 procent, och för en tredjedel mer än 60 procent.
Samtidigt är det en mindre andel av objekten som står för den största delen av den totala
kostnadsökningen. Det är mindre än en fjärdedel av objekten (räknat i kronor) som ökat
mer än 80 procent i kostnad, men dessa står tillsammans för mer än hälften av den totala
kostnadsökningen.
En slutsats av detta är att det inte räcker med att ha god kostnadskontroll i pågående
projekt, eller att göra goda kostnadsbedömningar innan objekt läggs in i plan, även om
bägge delarna också är nödvändigt. Det måste också vara möjligt att ompröva objekt, och
detta måste ske så pass tidigt i planeringsprocessen att det fortfarande är möjligt att ändra
utformning eller låta objektet utgå ur planen.
Figur 47 visar fördelningen av kostnadsökningen i samma grupp objekt som i tabellen ovan.
Objekt som ligger på eller nära den röda linjen har i stort sett samma kostnad mellan
planerna. För objekt som ligger ovanför linjen har det inträffat en kostnadsökning mellan
planerna.
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Figur 47 Fördelning av kostnadsökning mellan plan 2018-2029 och plan 2022-2033. Miljoner kronor.

Av figuren framgår att ganska många punkter ligger nära linjen, det vill säga att de har
ungefär samma kostnad som förut. I stort sett inga ligger under linjen, det vill säga att
nästan inga objekt har fått minskad kostnad. En skara punkter ligger tydligt över linjen –
det är de som orsakar den stora genomsnittliga kostnadsökningen. Det är alltså tydligt att
vad som händer inte är en stor generell kostnadsökning som drabbar alla objekt, utan det är
en delmängd (dock ganska stor) av objekten som drabbas av betydande kostnadsökningar.
Däremot, om hänsyn också tas till objektens storlek, framgår att det framför allt är stora
objekt som har stora kostnadsökningar.
Ovanstående analys kan också kompletteras med vanliga orsaker till avvikelser, till exempel
innehållsförändringar eller andra osäkerhetsfaktorer som påverkar kostnadsutvecklingen112.
I detta sammanhang syftar analysen till att peka ut vilken del av planering och
genomförande som uppvisar särskilt stora kostnadsavvikelser. Detta ger en vägledning till
vilka delar i Trafikverkets processer som behöver stärkas ytterligare. Hur Trafikverket avser
att hantera de iakttagelser som framgår behandlas närmare i avsnitt 10.3.
10.1.2.

Vidmakthållande

Den verksamhet som finansieras via anslagen inom vidmakthållande har över tid uppvisat
ökande kostnader. Tabell 51 visar kostnadsökningarna mellan den gällande nationella
planen 2018–2029 och förslaget till plan 2022–2033.

Tabell 51 Vidmakthållande - ekonomiska behov och ramar. Miljoner kronor.

Behov
2018–2029

Ramar i plan
2018–2029

Behov
2022–2033

Ramar i plan
2022–2033

Eftersatt
underhåll

Väg

209 000

174 000

238 000

197 000

24 000

Järnväg

141 000

133 000

180 000

165 000

46 000

112

Detta beskrivs närmare i Trafikverket (2021) Namngivna investeringar – Underlagsrapport till
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224.
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Kostnaderna för vidmakthållande inom väg har ökat mer än den generella prisökningen.
Utöver kostnadsökningar har såväl anläggningsmassan som transportarbetet ökat.
Väganläggningen utökas och blir mer komplex och det beräknas öka behovet av
vidmakthållande med 5 miljarder kronor för den kommande 12-årsperioden. Det förändrade
vägtransportarbetet enligt Basprognos 2040, uttryckt i fordonskilometer, ger upphov till
ökade drift- och underhållskostnader på nästan 8 miljarder kronor för 12-årsperioden. Det
handlar då om merkostnader i tidsfönstret 2022–2033 jämfört med 2018–2029.
Även för vidmakthållande av järnväg ökar kostnaderna mer än den generella prisökningen.
Utöver detta påverkas ökningen av flertalet faktorer. Den större volymen av
anläggningsmassa som uppnår sin livslängd genererar den största ökningen. Förutom den
ökade volymen anläggningsmassa har även entreprenörsmarknaden och råvarupriser ökat.
Exempelvis ökade stålpriset med mer än 10 procent på fyra månader under 2021. Att en
större volym av anläggningen generellt är ålderstigen ökar också behovet av basunderhåll
men även tillgången till tider i spår för att utföra arbetet påverkar kostnadsutvecklingen.
Den prognosticerade trafikökningen bidrar också till de ökade kostnaderna men inte i lika
stor omfattning. Även nya krav påverkar. Det handlar bland annat om digitalisering av
produktionshjälpmedel, lagkrav på kvalitetsavgifter och regress för ekonomisk skada samt
ökade miljökrav för hantering av förorenade massor och bekämpning av invasiva arter.
Lägger man till detta ökade krav också inom områden som trafikledning och it-förvaltning,
där inte minst digitaliseringen innebär initiala investeringar, så finns det sammantaget
flertalet faktorer som tillsammans genererar ökade kostnader.
En potential för att motverka denna utveckling ligger i ökad produktivitet och innovation
samt effektivare tillgångsförvaltning (se även kapitel 5). Rätt använd kan den potentialen
påverka såväl kostnaderna som resultatet av insatserna, och därmed effekterna i
transportsystemet. Vilka åtgärder Trafikverket vidtar och planerar med anledning av denna
utveckling behandlas i nedanstående avsnitt.

10.2.
Pågående arbete för att utveckla kostnadsstyrning och
effektivitet
Utveckling av system, processer och rutiner pågår kontinuerligt i Trafikverkets verksamhet.
Däribland också sådant som är förknippat med styrning av kostnader och förutsättningar för
en god effektivitet och produktivitet. Detta arbete sker bland annat mot bakgrund av att
inköpsvolymen har ökat i snabb takt. En ökad produktivitet är också nödvändig eftersom
investeringsindex har ökat snabbare än den generella prisutvecklingen i samhället. Det finns
flera områden, där Trafikverket löpande inför resultat av utvecklingen i verksamheten. Till
exempel gäller detta affärsstrategier för entreprenader och projektering, kontraktshantering
och effektiva upphandlingsunderlag, uppföljning av avtal samt rutiner för tids- och
kostnadskontroll.
Vad gäller vidmakthållande av anläggningen, fortsätter arbetet med att införa en strategi för
tillgångsförvaltning. Strategin omfattar bland annat effektiva prioriteringar som ska göras
utifrån hur kritiska tillgångarna är. Tillgångarna ska också hanteras på ett långsiktigt
hållbart sätt. Ett exempel på tillämpning av strategin är att säkerställa en grundläggande
framkomlighet och robusthet, särskilt på det lågtrafikerade vägnätet. Åtgärder som syftar till
att utveckla tillståndsmätning, underhållsstandarder och åtgärdsstrategier för
teknikområdet vägkropp är särskilt motiverade. Vägkroppen är det område som är mest
resurskrävande att vidmakthålla. På järnvägsområdet är ett annat exempel utveckling av
tillgångsstrategier för respektive delsystem inom järnväg. Detta ger förutsättningar för
prioritering av åtgärder samt en effektiv förvaltning ur ett livscykelperspektiv.
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10.3.

Fortsatt utveckling behövs

Trafikverket ansvarar för att åstadkomma en god hushållning med statens medel och en
effektiv verksamhet. Styrning och kontroll ska bygga på en ansvarsfördelning med tydligt
beslutsfattande och transparenta prioriteringar. Detta ska understödjas av välgrundade
kalkyler och en strukturerad uppföljning. Trafikverket bedömer dock att det finns ett fortsatt
behov av att utveckla och se över kostnadsstyrning, produktivitet och effektivitet i
verksamheten. Centrala punkter i detta arbete handlar om att utveckla systematiken vad
gäller att följa upp orsaker till förändring av kostnader. Trafikverket har därför vidtagit vissa
åtgärder under arbetet med planförslaget, men har också beslutat om ett antal åtgärder som
särskilt ska prioriteras på kort sikt.
10.3.1.

Vidtagna åtgärder under planarbetet

Under arbetet med att ta fram planförslaget har Trafikverket uppdaterat många av de
kalkyler som ligger till grund för de kostnadsbedömningar som redovisas i förslaget. Denna
uppdatering resulterade i slutsatsen att en översyn av kostnader var nödvändig. Som en tidig
åtgärd med avseende på kostnadsstyrning genomfördes därför en aktivitet som syftade till
att säkerställa ambitionsnivå för och avgränsningar av åtgärder. De parametrar som ingick i
översynen avsåg omfattning av åtgärden, optimering av tekniska lösningar och utformning,
effektivt genomförande i termer av till exempel utbyggnadsordning samt effektiv
tidsplanering i syfte att uppnå kostnadsoptimering. Målet är således både att hitta möjliga
alternativ för att nå samma funktion och att hitta effektiva genomförandeformer. Resultatet
av översynen visade på flera besparingsmöjligheter som Trafikverket har genomfört i
planförslaget. Översynen har också gett viktiga erfarenheter i det fortsatta arbetet med att
utveckla kostnadsstyrningen.
Trafikverket har även genomfört ett fördjupat arbete för att identifiera kostnadsreducerande
åtgärder i investeringsskedet gällande de nya stambanorna. Detta arbete har tidigare
beskrivits under avsnitt 7.6.2.
10.3.2.

Upplägg för att stärka kostnadsstyrning, effektivitet och produktivitet

Trafikverket har beslutat att prioritera ett antal åtgärder avseende kostnadsstyrning och
effektivitet. Prioriteringen har skett utifrån principen att en effekt av vidtagna åtgärder ska
kunna erhållas förhållandevis snabbt. Effekten ska också vara bestående. Valet av åtgärder
baseras på Trafikverkets analyser och erfarenheter från planarbetet, iakttagelser i tidigare
regeringsuppdrag samt rekommendationer från Riksrevisionen. Slutsatsen är att det finns
ett antal områden där ytterligare utveckling behövs. Trafikverket bedömer att förbättringar
inom dessa områden sammantaget kommer att innebära positiva effekter för styrningen av
kostnader och effektivitet. Utöver detta bedömer Trafikverket att det också finns potential
att öka produktiviteten inom såväl projektering som byggande och underhåll.
10.3.2.1.
Utvecklade kalkyler för säkrare och effektivare kostnadsbedömningar
De kalkylmetoder som Trafikverket tillämpar under planering och genomförande av objekt
kan utvecklas. De effekter som åtgärden syftar till handlar om att åstadkomma säkrare och
effektivare kostnadsbedömningar i ett tidigt skede samt minskade kostnadsökningar under
genomförandefasen. De delåtgärder som ingår beaktar kalkylmetodik i olika faser – från
grova kostnadsindikationer (GKI) till anläggningskostnadskalkyler (AKK). Detta inkluderar
även vidareutveckling av metoder för att hantera risk och osäkerhet i kalkylerna. Ytterligare
ett viktigt perspektiv som omfattas är kvalitetssäkring av underlag samt bättre
ingångsvärden i kalkylerna genom olika metoder för erfarenhetsåterföring. Exempelvis
kommer ett upplägg för att samla in bättre information om prisutvecklingen på
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anläggningsmarknaden att tas fram. Arbetet inom området pågår och Trafikverket planerar
att genomföra återstående delar på förhållandevis kort sikt under 2022.
10.3.2.2.
Förbättrad kostnadsstyrning i tidiga skeden
Under planering och genomförande av en åtgärd ökar kunskapen om förutsättningar och
krav stegvis. Innehåll och utformning preciseras successivt vilket också påverkar kalkylerade
kostnader och slutprodukt. Trafikverkets egna erfarenheter och analyser, men även
iakttagelser från Riksrevisionen, pekar på att styrningen av kostnader i tidiga skeden
behöver ses över. Detta omfattar bland annat att förstärka systematiken för beslut om
förändringar av innehåll och omfattning. Erfarenheter från framtagandet av planförslaget
kommer att ingå i detta arbete (se avsnitt 10.3.1). För att förbättra transparensen och
erfarenhetsåterföringen kommer arbetet också att omfatta metodiken för dokumentation av
förändringar under hela planeringsflödet. Trafikverket planerar att genomföra dessa
åtgärder under 2022.
10.3.2.3.
Arbetssätt, styrformer och affärsperspektivet
Det sker en mängd förändringar under planeringen och genomförandet av objekt.
Trafikverket utvecklar därför arbetssätt och styrformer för att hantera detta. Av vikt är också
hur arbetssätten fungerar relativt anläggningsmarknaden. Syftet med åtgärderna inom
området är att utveckla hur Trafikverket proaktivt kan hantera förändringar innan de
resulterar i konsekvenser i form av till exempel kostnadsökningar. Där en förändrad kostnad
är motiverad ska detta vara förankrat i ett tydligt beslut. Till exempel kommer
arbetsformerna för styrgrupper i stora och komplexa projekt att utvecklas (så kallade project
review boards).
Trafikverket har vidare målsättningen att stärka beredningen av förändringshantering för
tekniska krav, planeringsförutsättningar och utformningsfrågor. Resultatet ska vara en
utvecklad process för ändrings- och avstegshantering av krav samt en tydlig styrning för hur
nya krav förs in i åtgärder. Sammantaget innebär dessa åtgärder att beslut har välgrundade
underlag, där också konsekvenserna av nya eller ändrade krav framgår.
Det affärsmässiga perspektivet kommer även fortsättningsvis att vara centralt i
verksamheten. Detta gäller särskilt rollen som beställare. Arbetet bedrivs utifrån
målsättningen att olika aktörer på marknaden ska uppfatta Trafikverket som
värdeskapande, aktiva och tydliga. Viktiga delåtgärder är riskhantering och
samverkansformer. Åtgärderna inom fokusområdet kommer att genomföras under 2022.
10.3.2.4.
Produktivitet och innovation i bygg- och anläggningssektorn
Trafikverket handlar upp all projektering, byggnation och underhåll av vägar och järnvägar
av konsultbolag och entreprenadföretag. Förväntningen är att företagen tar ett stort ansvar
för utveckling av metoder, it-system och maskiner samt material för att öka produktiviteten,
eftersom det skulle öka deras konkurrenskraft. Produktivitetsförbättringen inom branschen
har dock varit betydligt sämre än inom tillverkningsindustrin. En utmaning inom
projektering, byggande och underhåll av vägar och järnvägar är att privata bolag har svårt
att överblicka om och när investeringarna i innovationer ger avkastning. Större
investeringar som krävs för att verkligen göra skillnad för produktiviteten går sällan att
räkna hem i enskilda entreprenader. De är dessutom förenade med risker eftersom
Trafikverket och andra upphandlande organisationer skulle kunna ändra detaljeringsgraden
i styrningen. Näringslivet i stort och inte minst tillverkningsindustrin har lättare att
överblicka avkastningen på tänkta investeringar, eftersom de säljer direkt till enskilda
kunder som enbart intresserar sig för lösningen och inte produktionsmetoderna.
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Trafikverkets bedömning är att det finns potential att öka produktiviteten inom såväl
projektering som byggande och underhåll genom implementering av nya tekniker inom
digitalisering, automatisering och elektrifiering. Det finns några bra exempel på att sådant
har skett. Inom vinterväghållningen har Trafikverket låtit utveckla digitala system för
prognoser, planering och uppföljning. Med indata från avancerade vägväderprognoser,
sensorer längs vägar och uppkopplade bilar kan sedan entreprenörerna vidareutveckla sin
förmåga. Exempelvis kan detta ske genom optimering av rutter, så att antalet salt- och
plogtillfällen på vägarna minskar med cirka 30 procent. Uppkopplade bilar kan även
användas för att kontrollera de funktionskrav som är ställda i kontrakten för
vinterväghållning. (Trafikverket har för närvarande avtal med Volvo och Volkswagenkoncernen).
Andra exempel på försöksstadiet är lastbilar som kommunicerar med grävmaskiner när
flaket är exakt fullt för att optimera masstransporterna. Moderna maskiner för
asfaltläggning och vältning rapporterar utförd kvalitet till entreprenörer och beställare.
Detta förbättrar entreprenörens egenkontroll och kompetens och ger bättre vägar och
järnvägar. Samtidigt ökar Trafikverkets möjligheter att ställa funktionella krav.
Takten i denna utveckling behöver dock snabbas på och breddas. Trafikverket menar att
kontrakt med funktionella krav kan vara en viktig del i att ge konsulter och entreprenörer
ökade incitament att investera i utveckling och ny teknik. Men för att detta ska bli verklighet
krävs också utveckling av kontraktsformerna. Trafikverket avser därför att i ett antal
utpekade nybyggnads- och underhållsentreprenader nyttja olika typer av
innovationsupphandlingar för att pröva olika affärsupplägg och gränssnitt mellan beställare
och utförare. Entreprenörer och konsulter ges i dessa utpekade entreprenader incitament att
investera i nya tekniska lösningar. Innovationsupphandlingarna kommer initialt att medföra
en viss merkostnad eftersom tekniken delvis kan vara oprövad. Dokumentation och
utvärdering av både affärsformerna, de tekniska framstegen och effekter på produktiviteten
görs i form av följeforskning.
Trafikverket identifierar också löpande vilka hinder som finns i Trafikverkets regelverk och i
lagstiftningen för att leverantörerna ska ges utrymme att introducera nya lösningar.

202 (224)

11

Ekonomisk ram och finansiering

I detta kapitel sammanfattas Trafikverkets förslag till nationell plan i ekonomiska termer.
Tabell 52 visar hur planeringsramen har fördelats på olika poster. Kapitlet beskriver också
tillkommande medel utöver den anslagsfinansierade planeringsramen och vad de används
till.

11.1.

Ekonomisk ram

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till
799 miljarder kronor för perioden 2022–2033. Ramarna är uttryckta i 2021 års prisnivå.
165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga järnvägar, 197 miljarder
kronor till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig
medfinansiering till enskilda vägar, och 437 miljarder kronor ska gå till utveckling av
transportsystemet.
Regeringen anger också att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och
järnvägsobjekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från
trängselskatt eller infrastrukturavgifter, ska uppgå till 52 miljarder kronor för perioden
2010–2033 i 2021 års priser.
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Tabell 52 Planeringsram åren 2022–2033. Miljoner kronor.

Statlig ram för planperioden (prisnivå 202102)

Belopp

Vidmakthållande av transportsystemet
Vidmakthållande väg,
varav:

197 000

Drift och underhåll vägar

162 500

Bärighet vägar

18 200

Bidrag till enskilda vägar

14 000

Forskning och innovation inom vidmakthållande väg

2 300

Vidmakthållande järnväg,
varav:

165 000

Vidmakthållande järnväg

163 700

Forskning och innovation inom vidmakthållande järnväg
Summa Vidmakthållande av transportsystemet

1 300
362 000

Utveckling av transportsystemet
Större investeringar i nationell plan (> 100 miljoner kronor),
varav:

289 000

Nya stambanor

104 000

Övriga större investeringar järnväg

128 500

Större investeringar väg

46 000

Större investeringar sjöfart

10 500

Trimnings- och miljöåtgärder (< 100 miljoner kronor)

42 000

Stadsmiljöavtal

9 000

Regional plan

42 000

Övrig verksamhet,
varav:

28 200

Planering, stöd och myndighetsutövning

17 000

Forskning och innovation inom utveckling

4 900

Bidrag till Öresund och Inlandsbanan AB

6 300

Räntor och amorteringar

25 700

Summa Utveckling av transportsystemet

435 900

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

1 100

Summa utveckling av transportsystemet inklusive icke statliga
flygplatser

437 000

Total

799 000
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För vidmakthållande avsätts i enlighet med direktivet 197 miljarder kronor till väg och
165 miljarder kronor till järnväg under planperioden. Regeringen har i budgetpropositionen
föreslagit en extra satsning på totalt 1,75 miljarder kronor för vidmakthållande –
750 miljoner kronor för vägunderhåll och 1 miljard kronor för järnvägsunderhåll år 2022.113
I Trafikverkets förslag till fördelning av medel för vidmakthållande ingår inte dessa medel.
Forskning och innovation är en egen anslagspost under vidmakthållande som egentligen
inte är fördelad mellan väg och järnväg. I förslaget har ramen för forskning och innovation
om vidmakthållande fördelats med utgångspunkt i de tilldelade ramarna för
vidmakthållande väg respektive järnväg i infrastrukturpropositionen. De avsatta medlen för
vidmakthållande är större i planförslaget än i den gällande planen. Användningen av medlen
för vidmakthållande beskrivs närmare i kapitel 6.
För utveckling avsätts 437 miljarder kronor under planperioden, i enlighet med direktivet. I
Trafikverkets förslag till fördelning av medel för utvecklingsanslag ingår inte extra medel för
utveckling om 500 miljoner kronor för trimnings- och miljöåtgärder och 200 miljoner
kronor för stadsmiljöavtal under 2022 som regeringen föreslog i budgetpropositionen.114
Innehållet i de olika posterna för utveckling av transportsystemet beskrivs närmare i
kapitel 7. Fördelningen av medel har i hög utsträckning styrts av prioriteringen att fullfölja
gällande plan, se avsnitt 1.6. Utökningen av medel till namngivna investeringar används i
hög utsträckning för moderniseringar av järnvägen samt kostnadseffektiva
trafiksäkerhetsinvesteringar. Förslaget innehåller också utökade medel till trimnings-och
miljöåtgärder.
Enligt direktivet ska Trafikverkets förslag till nationell plan koordineras med och beakta den
redovisning av prioriterade åtgärder för att utveckla krisberedskap och uppgifter vid höjd
krisberedskap som Trafikverket enligt regeringens uppdrag ska lämna senast den 30
november 2021.
Trafikverket förutsätter att anslagsposten civilt försvar inte ingår i den utvecklingsram som
myndigheten har tilldelats inför arbetet med nationell plan. Skälet är att anslagsposten civilt
försvar har bestämts i en annan beslutsprocess. Den föreslogs i den försvarspolitiska
propositionen som antogs av riksdagen, och därefter följde ett regeringsbeslut. I det skedet
beslutades hur mycket medel som samlat skulle gå till transportmyndigheterna under åren
2022–2025. Den slutliga fördelningen, det vill säga hur mycket respektive myndighet får, är
ännu inte beslutad men i regeringens budgetproposition finns förslag till fördelning för åren
2022–2024. Medlen gäller således inte hela planperioden. Sammantaget tolkar Trafikverket
detta som att anslagsposten civilt försvar ska tas från försvarsbudgeten och inte från
utvecklingsanslaget i nationell plan. En utökad verksamhet inom området civil beredskap
bör finansieras med en utökning av anslagsposten civilt försvar.
Trafikverket bedömer att det finns ett betydligt större behov av åtgärder för civil beredskap
än vad som kan finansieras via föreslagen omfattning av anslagsposten civilt försvar. Idag
finansierar Trafikverket åtgärder som bedöms bidra till området civil beredskap för i
storleksordningen 250 miljoner kronor per år med medel från vidmakthållandeanslaget i
nationell plan, vilket motsvarar 3 miljarder kronor under planperioden. Trafikverket
föreslår fortsatt finansiering från den nationella planen i motsvarande omfattning under
2022–2033.

113
114

Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen.
Ibid
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Försvarsmaktens behov av utvecklad infrastruktur är en viktig del när den militära
förmågan ska höjas och totalförsvaret förstärkas. För den infrastruktur som Trafikverket
förvaltar sker en dialog kring de behov av åtgärder som Försvarsmakten inkommer med.
Trafikverket bistår med utredningar för att bland annat ta fram underlag i form av lösningar
och kostnadsberäkningar för åtgärderna. Behovet av åtgärder i transportsystemet är stort
och de åtgärder som i stort sett enbart Försvarsmakten har nytta av har Trafikverket inte
möjlighet att finansiera.
Räntor och amorteringar omfattar de finansiella kostnaderna för Trafikverkets lån hos
Riksgälden. Lånen avser finansiering av ett antal olika infrastrukturinvesteringar och
återbetalas med anslag. Trafikverket har utgått ifrån de nya nivåerna åren 2022–2028 och
för åren 2029–2033 enligt den långsiktiga jämviktsräntan.
Driftbidrag till icke statliga flygplatser beskrivs närmare i avsnitt 7.11.4.

11.2.

Tillkommande medel utöver planeringsram

Planeringsramen om 799 miljarder kronor finansieras med anslag. Utöver detta tillkommer
vissa medel. Med tillkommande medel avses huvudsakligen trängselskatter, lån,
infrastrukturavgifter, banavgifter och olika former av medfinansiering. Det bör dock
påpekas att intäktskällor som trängselskatt och infrastrukturavgifter helt och hållet är
kopplade till några investeringar som har särskild finansieringslösning (exempelvis
E4 Förbifart Stockholm och övriga investeringar inom Stockholmsöverenskommelsen,
Västsvenska paketet och Skurubron) och därför inte kan intecknas för andra behov och
brister i den nationella planen. På motsvarande sätt kan de banavgifter som anges i tabell 53
endast användas för att finansiera järnvägsunderhåll. Ytterligare information om
banavgifter finns i avsnitt 6.2.8.

Tabell 53 Tillkommande finansiering utöver planeringsram åren 2022–2033. Miljoner kronor.

Tillkommande finansiering utöver planeringsram

Belopp i miljoner kronor

Banavgifter

26 900

Trängselskatteobjekt avgiftsintäkt (för produktion)

22 200

Trängselskatteobjekten lånedel (för produktion)

17 400

Infrastrukturavgift som återbetalar lån (Skurubron)

290

Medfinansiering

15 200

Summa tillkommande medel

81 990

11.2.1.

Trängselskatt och infrastrukturavgift

Trängselskatt, som har införts i Stockholm och Göteborg, ska bidra till att minska trängseln
och förbättra miljön i de båda storstäderna. Efter avdrag för drift och administration av
systemen får intäkterna användas i enlighet med de avtal som tecknats. Avtalen omfattar
åtgärdspaket där upplåning görs för att finansiera delar av genomförandet, som inte direkt
kan finansieras med trängselskatt. Därefter betalas amorteringar och räntor med intäkterna
från trängselskattesystemet. Intäkterna i Stockholm finansierar på detta sätt E4 Förbifart
Stockholm tillsammans med medel som avsatts i den nationella planen, och ytterligare ett
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tjugotal väginvesteringar i länet samt bidrag till tunnelbana enligt 2013 års
Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingens storstadsavtal.
Västsvenska paketet är en likartad konstruktion, där tillskott från regionala och kommunala
parter tillsammans med intäkterna från trängselskattesystemet finansierar överenskomna
åtgärder upp till femtio procent. Paketet omfattar åtgärder i väg- och järnvägssystemet samt
gatu- och kollektivtrafikanläggningar, bland annat Marieholmsbron, Västlänken och en del
av Götaälvbron.
Investeringsbeloppet för statliga investeringar som finansieras med trängselskatt, lån och
infrastrukturavgift beräknas uppgå till 40 miljarder kronor. Finansieringen av dessa
investeringar, fördelat på finansieringskällor, framgår av tabell 54. I tabellen ingår inte
drifts- och administrationskostnader för betalsystemen eller kapitalkostnader.

Tabell 54 Finansieringskällor för investeringar som till del ska finansieras av trängselskatt och infrastrukturavgifter åren
2022–2033. Prisnivå 2021. Miljoner kronor.

Objekt

Förbifart Stockholm
Övriga objekt i Stockholm som finansieras
med trängselskatt (inklusive tunnelbana)
Västsvenska paketet

Finansiering
med
trängselskatt, direktfinansiering

Lån som
återbetalas
med
trängselskatt

Lån som
återbetalas
med infrastrukturavgift

1 682

14 253

0

15 935

16 189

1 427

0

17 616

4 296

1 716

0

6 012

0

0

286

286

22 167

17 396

286

39 849

Skurubron
Summa

Summa

Notering: Gällande övriga objekt i Stockholm: Fördyringen av tunnelbaneutbyggnaden är inkluderad.

11.2.1.1.
Lånebehov 2022–2033
Regeringen har i propositionen (2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara
investeringar i hela Sverige föreslagit att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och
järnvägsprojekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från
trängselskatt eller infrastrukturavgift, ska uppgå till 52 miljarder kronor i 2021 års priser för
perioden 2010–2033.
För åren 2022–2033 bedöms Trafikverkets lånebehov för vissa väg- och
järnvägsinvesteringar som finansieras med trängselskatt eller infrastrukturavgifter uppgå
till 18 miljarder kronor. Lånen tas upp via Riksgälden. Trafikverket bedömer att behovet av
lån fördelas enligt tabell 55. Lånen används för att täcka produktionskostnader och
kapitalkostnader. Lånen kommer att amorteras med framtida trängselskatter respektive
infrastrukturavgifter.
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Tabell 55 Lånebehov under planperioden 2022–2033. Prisnivå 2021. Miljoner kronor.

Objekt

Belopp

Förbifart Stockholm samt övriga objekt i Stockholm som finansieras
med trängselskatter

15 680

Västsvenska paketet

1 716

Skurubron

286

Summa

11.2.2.

17 682

Medfinansiering

Medfinansiering innebär att en annan part, till exempel kommun eller företag, finansierar
eller delfinansierar statlig infrastruktur. Totalt beräknas 15 miljarder kronor medfinansiera
genomförande av åtgärder under åren 2022–2033. I det här sammanhanget räknas inte
finansiering från regionala planer som medfinansiering. Medfinansiering genom bidrag från
andra aktörer kan resultera i effektiva lösningar i transportsystemet och innebär ett
gemensamt ansvarstagande för finansiering och genomförande av infrastrukturobjekt. De
transportpolitiska målen ska vara utgångspunkt för prioritering av objekt oberoende av om
det förekommer medfinansiering eller inte. Medfinansiärens och samhällets nytta av
åtgärden är en viktig utgångspunkt för att medfinansieringen kommer till stånd och bör
också återspegla den andel medfinansiering som blir aktuell i det enskilda fallet. Möjlighet
till medfinansiering och samverkan (inklusive annan parts finansiering av egen
infrastruktur) kan förekomma i de fall då staten å ena sidan och kommuner och
kommersiella intressen å andra sidan möts, vad gäller utveckling av noderna i
transportsystemet och i tätbebyggda områden. Det handlar om att hitta effektiva lösningar
som tillgodoser såväl behovet av trafik som önskemål om stadsutveckling och bebyggelse.
Syftet med medfinansiering är att få ut ett högre värde av den samlade åtgärden än om var
och en av finansiärerna agerade självständigt.
I Trafikverkets förslag ingår bland annat ett antal nya investeringar som förutsätter
100 procents medfinansiering (se vidare avsnitt 7.3.4).
11.2.3.

Övriga medel

11.2.3.1.
Förskottering
Genom förskottering (lån) från kommuner, landsting eller enskilda kan byggandet av statlig
infrastruktur tidigareläggas, om åtgärderna genomförs enligt den nationella planen för
transportinfrastruktur och de regionala transportinfrastrukturplanerna. Under
planperioden förväntas medfinansiering genom räntefria lån, så kallad förskottering, med
cirka 3 miljarder kronor.
11.2.3.2.
Medel från EU
Utöver medel i den ekonomiska ramen för perioden 2022–2033 kan Trafikverket få bidrag
från fonden för ett sammanhållet Europa (CEF), för projekt inom de transeuropeiska
transportnäten. Detta under förutsättning att EU anordnar bidragsutlysningar, att
Trafikverket har lämpliga projekt och att utlysningarnas kriterier kan uppfyllas av projekten.
Det är i nuläget svårt att göra en bedömning av storleken av dessa bidrag, eftersom
Trafikverket upprättar ansökningar i konkurrens med andra medlemsländers
infrastrukturförvaltare.
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Under de senaste åren har bidragen från CEF som Trafikverket kunnat tillgodoräkna sig
uppgått till mellan cirka 100 och 400 miljoner kronor per år (år 2020: 150 miljoner kronor,
år 2019: 114 miljoner kronor, år 2018: 104 miljoner kronor, år 2017: 215 miljoner kronor, år
2016: 383 miljoner kronor). Medlen har exempelvis avsett tunnelprojekten i Hallandsås,
ERTMS, dubbelspår mellan Hallsberg och Motala (sträckan Stenkumla–Dunsjö) och
Göteborgs hamnbana. Bidragen betalas ut till Riksgälden och tillförs Trafikverket genom ett
särskilt anslag. Kommande medel är avsatt för bland annat Norrbotniabanan.

11.3.

Osäkerheter i kostnader för genomförande av planen

Den nationella planen täcker en lång tidsperiod. Objekten som ingår i planen har kommit
olika långt i planering och genomförande. Ny kunskap om till exempel geologiska
förutsättningar tillkommer och omprövningar och avvägningar av innehåll i objekten
behöver göras under resans gång. Det är en viktig anledning till att innehållet i den
nationella planen normalt uppdateras vart fjärde år, och också behöver kunna omprövas om
väsentlig ny kunskap framkommit.
I beräkningen och prioriteringen av vad ramen i planen för 2022–2033 bör användas till har
uppdaterade kostnadsuppskattningar använts. Dessa kostnadsuppskattningar bör i
praktiken ses som en representation av ett intervall för kostnaden för respektive objekt,
intervall som är bredare ju tidigare i planeringen som ett objekt befinner sig. Trafikverket
arbetar med uppföljning, kostnadskontroll och kostnadsstyrning för att så väl som möjligt
kunna spegla den aktuella kunskapen om investeringsobjekten i samband med
uppdateringar av den nationella planen och inför regeringens byggstartsbeslut.
Den slutliga kostnaden för objekten kan komma att påverkas av förändrade krav, lagar och
regler och av marknadsförutsättningar såsom tillgång till olika insatsvaror och kompetens,
som inte fullt ut är kända i dag. Trafikverket ser framför sig ett ökat behov av resurser och
kompetens inom infrastrukturbranschen mot bakgrund av ökade insatser för
vidmakthållande och investeringar och pågående teknikutveckling. Redan nu upplever
många aktörer svårigheter att rekrytera rätt kompetens, detta gäller inte minst
järnvägsbranschen. Företrädare för de olika trafikslagen uppger att attraktiviteten för
branschen är relativt låg. Brist på kompetens innebär risker för utvecklingen mot ett hållbart
samhälle och för möjligheterna att genomföra beslutade och planerade åtgärder i gällande
planer. Nya innovativa lösningar behövs för att möta framtidens transportbehov inom
hållbarhetens ramar. Trafikverket vill i detta sammanhang lyfta de förslag till åtgärder som
återges i underlagsrapporten om kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen.115
Behov av och krav på snabbare klimatomställning kan också komma att leda till
merkostnader. Kostnadsökningen är ökad materialkostnad för att få fossilfria material,
främst cement/betong, stål, asfalt och drivmedel. Det finns stora osäkerheter i antaganden
för merkostnader till följd av höjda reduktionskrav för utsläpp av växthusgaser i
investeringsprojekt, men bedömningen är att merkostnaden för att nå fossilfrihet är högst
för cement, följt av stål och asfalt.
Ekonomistyrningsverket (ESV) har på regeringens uppdrag gjort en översyn av den
finansiella styrningen av Trafikverket, som redovisades till regeringen i sin helhet den 15
april 2021. Trafikverket har i åtgärdsplaneringen utgått från befintliga anslag, ändamål och
struktur och avvaktar eventuella beslut från regering och riksdag om justeringar som
föranleds av ESV:s uppdrag. Om ESV:s förslag i sin helhet skulle genomföras, kan det
115

Trafikverket (2021), Kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen – Underlagsrapport till
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:220.

209 (224)

innebära förändringar även i den nationella planen och uppföljningen av densamma. Det
kan bland annat påverka vilka utgifter som ska ligga inom respektive utanför
planeringsramen samt kompletteringar av uppgifter kopplat till investeringsplanen.
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Bilaga 1, Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Län

Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

2022-2033

Vidmakthållande

Väg

Hela Landet

Hela landet

Väg

Hela Landet

Hela landet

Väg

Hela Landet

Hela landet

Väg

Hela Landet

Hela landet

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Vidmakthållande större
reinvestering järnväg (>300 mnkr)

Alla

Hela landet

Forskning och innovation inom
vidmakthållande

Hela Landet

Övrig verksamhet
Väg

Hela Landet

Hela landet

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Alla

Hela Landet

Hela landet

Alla

Hela Landet

Hela landet

Luftfart

Hela Landet

Hela landet

Övriga investeringar
Alla

Räntor och amortering för
investering, väg
Ränta, Avskrivning och Hyra,
järnväg
Bidrag till inlandsbanan &
Öresundskonsortiet
Planering och stöd (inkl.
myndighetsutövning)
Forskning och innovation
utveckling
Driftbidrag Icke statlig flygplatser
(1)

2022-2033

5 599 25% 4 199

6 999

Total

362 000

362 000

388 883

388 883

149 900

149 900

149 900

149 900

12 600

12 600

12 600

12 600

18 200

18 200

18 200

18 200

14 000

14 000

14 000

14 000

134 900

134 900

161 783

161 783

28 800

28 800

28 800

28 800

3 600

3 600

3 600

3 600

54 901

54 901

54 913

54 913

3 409

3 409

3 409

3 409

22 263

22 263

22 263

22 263

6 248

6 248

6 248

6 248

17 041

17 041

17 053

17 053

4 885

4 885

4 885

4 885

1 056

1 056

1 056

1 056

51 000

51 000

54 002

54 002

Kollektivtrafiksatsning
(Stadsmiljöavtal) (2)

9 000

9 000

9 000

9 000

varav övriga investeringar (<100 mnkr)

42 000

42 000

45 002

45 002

Hela Landet

Hela landet

Alla

Hela Landet

Hela landet

Trimning / tillgänglighetsåtgärder

16 900

16 900

19 902

19 902

Alla

Hela Landet

Hela landet

Säkerhetsåtgärder

12 000

12 000

12 000

12 000

Alla

Hela Landet

Hela landet

Miljöåtgärder

13 100

13 100

13 100

13 100

42 026

42 026

51 006

51 006

39 427

39 427

48 407

48 407

264

264

264

264

55

55

55

55

878

878

878

878

957

957

957

957

59

59

59

59

290

290

290

290

34

34

34

34

62

62

62

62

289 073

620 071

371 344

784 201

-167

47 900

-151

56 136

278

4 557

278

9 239

24

15 666

31

19 247

1 789

5 552

1 789

196

1 448

196

1 448

3 878

7 598

3 878

7 674

Investeringar i regional plan

Alla

Hela Landet

Väg

Skåne

Järnväg Skåne
Järnväg Stockholm
Järnväg Stockholm
Järnväg Stockholm

04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Vidmakthållande väg
Vidmakthållande större
reinvestering väg (>300 mnkr)
Vidmakthållande bärighet
Statlig medfinansiering av
enskilda vägar
Vidmakthållande järnväg

Total

Max (85%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Min (15%
sannolikhet)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram
Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Järnväg

Västra
Götaland

Väg

Västra
Götaland

Väg

Västra
Götaland

Hela landet

Regionala planer övriga
Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEXoch EL-bussar), samfinans
Malmöpendeln Lommabanan Malmö närområde
etapp 2, samfinans
Stockholms
Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana
närområde
och nya stationer, samfinans
Stockholm, Spårväg syd,
kapacitetsutökning för
kollektivtrafik, samfinans
Roslagsbanan till City,
Stockholms
förlängning och nya stationer,
närområde
samfinans
Göteborg, Spårväg BunnsboLinné (Älvstranden, centrala
delen), samf.
Göteborg, Citybuss Backastråket, samfinans
Göteborg, Citybuss Norra
Älvstranden (västra delen),
samfinans

Större investeringar i nationell plan (>100 mnkr)
Öppet för
trafik

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Avslutade namngivna
järnvägsobjekt med restarbete
eller utbetalningar under
planperiod

Öppet för
trafik

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Statlig medfinansiering till
regionala spårfordon

Öppet för
trafik

Väg

Hela Landet

Hela landet

Avslutade namngivna vägobjekt
med restarbete eller utbetalningar
under planperiod

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

ERTMS utveckling

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

Fjärrstyrning av järnväg

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

Kraftförsörjning

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

LTS; Hallsberg-Malmö/Göteborg,
åtgärder för långa godståg

736

758

736

758

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

Nationellt tågledningssystem

412

1 764

412

1 764

idu

NNV

Länkar
SEB

Län

Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

Max (85%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Min (15%
sannolikhet)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram
Osäkerhet
STD AVV (+/- %)
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3 719

7 590

3 719

7 590

1 635

3 635

1 635

3 882 30% 2 717

5 046

2022-2033

Total

2022-2033

Total

idu

Länkar
SEB

NNV

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

Ny optoanläggning för ökad
kapacitet i kommunikationsnät
inkl. vägklassifisering

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

Teletransmissionsanläggning

05-Pågående Pågående Väg

Hela landet

Elväg, pilotsträcka

544

600

544

600

07-Ej bundna
2022-2024 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

FRMCS
(Järnvägskommunikationssystem)
tunnel

451

451

451

451 30%

316

586

07-Ej bundna
2022-2024 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

Förtätning av GSM-R
(Järnvägskommunikationssystem)

759

759

759

759 30%

531

986

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

Införande av FRMCS
(Järnvägskommunikationssystem)

2 163

4 191

2 163

4 191 30% 2 934

5 449

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för
långa godståg, etapp 1

1 173

1 194

1 173

1 205 30%

843

1 566

-

-

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för
långa godståg, etapp 2

629

629

629

629 30%

440

818

-

-

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för
långa godståg, etapp 3

284

284

284

284 30%

198

369

-

-

10-NTP nya
kandidater

2028-2033 Järnväg Hela Landet

Hela landet

712

1 198

712

1 198 30%

838

1 557

0,54

1 019

10-NTP nya
kandidater

2028-2033 Järnväg Hela Landet

Hela landet

151

961

151

961 30%

673

1 250

0,73

1 147

10-NTP nya
kandidater

Utveckling Järnväg Hela Landet

Hela landet

ERTMS vidareutveckling

3 000

7 041

3 000

8 802

-

-

E22

E22 Lösen -Jämjö

779

851

779

851

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Blekinge
namngivna

Blekinge kustbana

Blekinge kustbana, mötesspår
och hastighetshöjning (Etapp1)

66

68

133

137 30%

96

178

0,70

138

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

E22

E22 Ronneby Ö - Nättraby (5)

509

1 039

509

1 039 15%

887

1 192

2,15

3 031

1 915

5 227

1 970

6 874

<0

-389

190

558

190

582

05-Pågående Pågående Väg

Hela Landet

Blekinge

Blekinge

Lund-Göteborg-Öxnered,
hastighetsh. 250 km/h på befintlig
bana
Stockholm-Skellefteå,
hastighetsh. 250 km/h på befintlig
bana

Sydostlänken (Älmhult-OlofströmKarlshamn), elektrifiering och ny
bana
Uppsala-Borlänge,
hastighetshöjande åtgärder och
ökad kapacitet etapp 1

7 041 25% 5 281

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

07-Ej bundna
Blekinge
2028-2033 Järnväg
namngivna
Kronoberg

Älmhult Olofström

05-Pågående Pågående Järnväg Dalarna

Dalabanan

05-Pågående Pågående Väg

Dalarna

E16

E16 Borlänge-Djurås

29

832

29

845

05-Pågående Pågående Väg

Dalarna

E45/Rv70

E45/Rv70 genom Mora steg 1-3

93

219

156

371

Rv 50

Rv 50 genom Ludvika,
Bergslagsdiagonalen

23

280

113

385

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Dalarna
namngivna

Bergslagsbanan

Borlänge-Falun, Kapacitets- och
hastighetshöjande åtgärder

170

175

170

175 30%

123

228

<0

-33

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Dalarna
namngivna

Dalabanan

Dalabanan, åtgärder för ökad
turtäthet och kortare restid

225

272

225

273 30%

191

355

3,30

1 246

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

E45

E45 Vattnäs-Trunna

378

403

378

403 20%

324

483

0,80

434

588

<0

-28

9,18

1 218

05-Pågående Pågående Väg

Dalarna

Dalarna

05-Pågående Pågående Järnväg Gävleborg

5 287 30% 3 701

Ostkustbanan

Gävle hamn, järnvägsanslutning

301

517

301

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Gävleborg
namngivna

Ostkustbanan

Ostkustbanan, etapp GävleKringlan, kapacitetshöjning (5)

684

7 237

684

7 326 13% 6 390

8 263

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

E4

E4 Kongberget-Gnarp (5)

1 504

2 103

1 504

2 103 15% 1 788

2 419

112

115

112

3 281

6 059

3 390

526

730

713

Gävleborg

07-Ej bundna
Gävleborg
2028-2033 Järnväg
namngivna
Dalarna

Godsstråket
Godsstråket, Kapacitetshöjande
genom Bergslagen åtgärder

05-Pågående Pågående Järnväg Halland

Västkustbanan

Varberg, dubbelspår (tunnel)
inklusive resecentrum

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Halland
namngivna

Västkustbanan

Halmstad C/bangård (5)

2028-2033 Järnväg Halland

Västkustbanan

Väröbacka_station

2028-2033 Järnväg Halland

Markarydsbanan

Markarydsbanan/Knäred
mötesspår

08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
10-NTP nya
kandidater

58

58

115 30%

81

150

922 30%

645

1 198

153

153 30%

107

199

124

124 30%

87

162

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf

6 912

SEB.pdf

Län

Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Max (85%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Min (15%
sannolikhet)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram

6

69

6

E45 Rengsjön-Älvros

208

245

208

245 18%

201

289

4,44

1 314

Ånge-Östersund, Kapacitets- och
hastighetshöjande åtgärder

183

185

183

185 30%

130

241

<0

-26

Objekt

2022-2033
04-Avslut
med smärre
Öppet för trafik
Väg
reståtgärder/
kostnader

Halland Skåne Cykelled

Kattegattleden

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Jämtland

E45

07-Ej bundna
Jämtland
2025-2027 Järnväg
Mittbanan
namngivna
Västernorrland
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)
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Total

2022-2033

Total

idu

NNV

189

2022-2024 Väg

Jönköping

Rv 40

Rv 40 Nässjö-Eksjö

339

380

339

380 10%

342

418

2,73

1 651

2025-2027 Väg

Jönköping

Rv 40

Rv 40 förbi Eksjö

280

296

311

327 15%

278

376

1,28

570

Jönköping gbg Vaggeryd

Värnamo – Jönköping/Nässjö,
elektrifiering o höjd hast

1 981

2 267

2 528

3 663

0,53

2 348

2028-2033 Järnväg Jönköping

2 818 30% 1 973

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Jönköping

Rv 26

Rv 26 Mullsjö - Slättäng

216

232

216

232 30%

162

301

3,02

1 566

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Jönköping

E4

E4 Trafikplats Ljungarum,
genomgående körfält

673

677

803

807 12%

710

904

3,08

3 227

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Jönköping

Rv 26

Rv 26 Hedenstorp - Månseryd (5)

102

322

102

322 12%

283

361

1,59

769

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Kalmar

E22

E22 Förbi Bergkvara

400

411

429

440 30%

308

572

0,74

466

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Kalmar

E22

E22 Gladhammar-Verkebäck

342

349

342

349 27%

254

443

1,11

515

05-Pågående Pågående Väg

Kronoberg

E4

E4 Ljungby- Toftanäs

244

1 050

244

1 050

05-Pågående Pågående Väg

Kronoberg

Rv 25

139

204

139

224

06-Bundna
Namngivna

Rv 25 Sjöatorp - Alvesta V (inkl
trafikplats)

Kronoberg

Rv 25

Rv 25 Österleden i Växjö

270

303

362

395 6%

371

419

1,57

811

139

295

139

295 30%

207

384

<0

-60

2022-2024 Väg

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Kronoberg
namngivna
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Södra Stambanan Alvesta, triangelspår

2028-2033 Järnväg Kronoberg

Öppet för
trafik

Väg

Norrbotten

Kust till kustbanan Räppe, ny station

37

37

102

102 30%

E10 Kiruna inklusive Lv 870

0

1

0

854

05-Pågående Pågående Järnväg Norrbotten

Malmbanan

Malmbanan,
bangårdsförlängningar m.m.

435

1 307

435

1 314

05-Pågående Pågående Väg

E4

Norrbotten

133

<0

-323

4 116

1,40

5 459

72

268

72

1 389

3 628

E10, Avvakko–Lappeasuando

594

652

594

652

E10

E10, Morjärv - Svartbyn

701

745

701

745 17%

618

871

<0

-234

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Norrbotten
namngivna

Malmbanan

Malmbanan Nattavaara
bangårdsförlängning

223

233

223

233 16%

196

270

<0

-148

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Norrbotten
namngivna

Malmbanan

Malmbanan Sikträsk
bangårdsförlängning

174

188

174

188 15%

160

215

<0

-51

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

E10

E10 Kauppinen-Kiruna
mötesseparering (5)

391

396

391

396 30%

277

514

2022-2024 Sjöfart

Norrbotten

2022-2024 Väg

Norrbotten

E10

2022-2024 Väg

Norrbotten

Norrbotten

E4 Salmis - Haparanda

72

1 358

08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

E10

06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

Länkar
SEB

763

Luleå hamn kapacitetsåtgärd
farled

2028-2033 Järnväg Norrbotten

Luleå C flytt av
Stambanan genom
personvagnsuppställning (etapp
övre Norrland
1)

2028-2033 Järnväg Norrbotten

Stambanan genom Luleå C ombyggnad av
övre Norrland
personbangård (etapp 2)

268
3 681 12% 3 247

SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf
88

146

111

170 30%

119

221

<0

-142

106

337

106

337 30%

236

438

<0

-127

SEB.pdf

SEB.pdf
2028-2033 Järnväg Norrbotten

Malmbanan

Malmbanan Kiruna-Riksgränsen
Stax 32.5 ton

243

405

243

405 30%

284

527

0,29

132

Län

Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

2022-2033
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
10-NTP nya
kandidater
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Total

2022-2033

Total

idu

Länkar
SEB

NNV

SEB.pdf
2028-2033 Järnväg Norrbotten

Malmbanan

Malmbanan Svappavaara-Kiruna
Stax 32.5 ton

2028-2033 Järnväg Norrbotten

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan Skellefteå Luleå ny järnväg (5)

2028-2033 Järnväg Norrbotten

SgöN Sävastklinten-Norra
Stambanan genom
Sunderbyn ny mötesstation och
övre Norrland
partiellt dubbelspår

2028-2033 Järnväg Norrbotten

Malmbanan

Kiruna ny järnvägsstation, alt Väst
till nya centrum

150

250

150

3 000

23 269

3 000

250 30%

171

286

171

1 352

286 30%

Malmö Fosieby-Trelleborg,
hastighetsanpassning (160
km/tim), mötesstation mm

86

465

86

694

Öppet för
trafik

Järnväg Skåne

Västkustbanan

Tunneln genom Hallandsås

10

11 682

10

11 682

Öppet för
trafik

Väg

E22

E22 Hurva-Vä etapp Linderöd Vä; Sätaröd-Vä och förbi
Linderöd

0

1 175

0

1 175

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

Skånebanan

Åstorp-Hässleholm, 160 km/tim

11

54

11

54

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

Flackarp-Arlöv, utbyggnad till
Södra Stambanan
flerspår

349

3 711

510

4 199

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

Skånebanan

82

484

156

684

505

1 136

576

1 274

1 523

2 417

1 594

2 906

85

202

85

219

25

706

35

1 085

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne
05-Pågående Pågående Järnväg Skåne
05-Pågående Pågående Väg

Skåne

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

Lund (Högevall) - Flackarp,
Södra Stambanan
fyrspår
Ängelholm-Maria,
Västkustbanan
dubbelspårsutbyggnad ( inkl.
Romaresväg)
Superbussar i Skåne, åtgärder i
statlig infrastruktur
Godsstråket
Åstorp-Teckomatorp, etapp 2 och
genom Skåne och
3 och Marieholmsbanan
Marieholmsbanan

200

1 371 15% 1 165

Godsstråket
genom Skåne

Kapacitetsåtgärder i Skåne

325

0,01

4

SEB.pdf

Järnväg Skåne

Skåne

175

23 269 16% 19 546 26 992

Öppet för
trafik

06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

Max (85%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Min (15%
sannolikhet)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram
Osäkerhet
STD AVV (+/- %)
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371

<0

-210

1 577

<0

-1 072

2022-2024 Väg

Skåne

E22

E22 Trafikplats Ideon

311

338

359

393 11%

350

436

-

-

2022-2024 Väg

Skåne

E22

E22 Trafikplats Lund S

367

393

367

393 11%

350

436

1,81

929

07-Ej bundna
2022-2024 Väg
namngivna

Skåne

E22

E22 Fjälkinge–Gualöv

504

554

504

554 12%

485

623

4,14

3 472

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Skåne

E65

E65 Svedala-Börringe

462

499

462

499 10%

447

551

1,40

1 003

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Skåne
namngivna

Skånebanan

Hässleholm-Helsingborg, förlängt
mötesspår och höjd hastighet

859

862

1 039

1 043 30%

730

1 355

<0

-440

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Skåne
namngivna

Södra Stambanan

Malmö godsbangård, utbyggnad
av spår 58

393

398

393

398 30%

279

518

<0

-161

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Skåne
namngivna

Västkustbanan

Maria - Helsingborg C,
dubbelspår (5)

898

4 092

898

6 100

<0

-2 842

04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Södra stambanan,
Kust till kustbanan
, Skånebanan,
Pågatåg Nordost
Blekingekustbana,
Markarydbanan

110

446

110

752

285

689

285

2 716

9

251

10

436

119

7 834

121

8 856

9

644

46

3 333

04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Öppet för
trafik

Järnväg

Skåne
Kronoberg

Öppet för
trafik

Järnväg Stockholm

Stockholm övrigt

Alvik-Ulvsunda-Solna station,
snabbspårväg (statlig
medfinansiering)

Öppet för
trafik

Väg

Stockholm

E18

E18 Statlig följdinvestering,
Arninge hållplats

Öppet för
trafik

Väg

Stockholm

E20

E20 Norra Länken

Öppet för
trafik

Väg

Stockholm

E4

E4 Tomteboda-Haga södra

4 692 30% 3 284

SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

Län

Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

2022-2033
05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Stockholms
närområde

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Stockholms
närområde

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Stockholm övrigt

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Stockholms
närområde

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Mälarbanan

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Stockholm övrigt

05-Pågående Pågående Väg

Stockholm

E18

E18 Danderyd-Arninge

05-Pågående Pågående Väg

Stockholm

E4

E4 Förbifart Stockholm

05-Pågående Pågående Väg

Stockholm

E4/E20

E4/E20 Tomteboda-Bredäng, ITS

2022-2024 Järnväg Stockholm

Stockholms
närområde

2025-2027 Väg

E4/Lv 259

Årstaberg-Flemingsberg,
signalåtgärder optimering
E4/Lv 259 Tvärförbindelse
Södertörn

06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

Stockholm

Barkarby bytespunkt med
anslutning till tunnelbana
Kollektivtrafik Stockholm,
tunnelbaneutbyggnad (statlig
medfinansiering)
Roslagsbanan, dubbelspår etapp
1+2 (statlig medfinsiering)
Stockholm Central och Karlberg,
funktionsanpassningar efter
Citybanan
Tomteboda-Kallhäll, ökad
kapacitet
Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan
(statlig medfinansiering)

Total

2022-2033

Total

182

218

324

459

2 764

4 924

22 991

33 649

426

510

426

3 680

241

1 036

241

1 036

13 248

23 106

15 269

25 489

210

370

429

749

67

355

67

355

883

7 385

16 838

41 668

37

103

65

236

234

274

234

275

13 338

14 613

14 331

Max (85%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Min (15%
sannolikhet)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram
Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

idu

1,06

15 788 17% 13 104 18 472

Länkar
SEB

NNV

353

0,44 11 399

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Stockholm
namngivna

Stockholm övrigt

Hagalund, bangårdsombyggnad

192

344

192

349 30%

244

454

-

-

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Stockholm
namngivna

Västra stambanan

Västra stambanan, FlemingsbergJärna, upprustning tunnlar

194

199

194

199 30%

139

258

-

-

220

238

270

311 18%

255

367

1,03

400

2 399

2 547

2 399

-

-

580

609

580

609 19%

493

724

0,82

754

682

759

682

759 11%

675

842

2,08

3 155

262

265

262

265 30%

186

345

-

-

07-Ej bundna
2025-2027 Sjöfart
namngivna

Stockholm

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Stockholm

E4/E20

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Stockholm

E4/E20

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Stockholm

E4/E18

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Stockholm

E4

Essingeleden, riskreducerande
åtgärder upprättande av ledverk

Mälarbanan

Stockholm C och Tomteboda
bangård, kapacitet mm

08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist

511 Farled Södertälje-Landsort
E4/E20 Hallunda-Vårby,
Kapacitetsförstärkning till följd av
Förbifart Stockholm
E4/E20 Södertäljebron,
Kapacitetsförstärkning till följd av
Förbifart Stockholm
E4/E18 Hjulsta-Jakobsberg,
Kapacitetsförstärkning till följd av
Förbifart Stockholm

2 547 19% 2 063

3 031

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

Utredning Järnväg Stockholm

280

280

280 19%

2 848

4 499

2 858

4 990

228

332

-

-

05-Pågående Pågående Sjöfart

Södermanland

05-Pågående Pågående Väg

Södermanland Rv 56

Rv 56 Katrineholm - Bie

123

165

123

173

05-Pågående Pågående Väg

Södermanland Rv 56

Väg 56 Bie- St Sundby (Alberga),
Räta linjen

452

549

452

549

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Södermanland Västra stambanan Högsjö västra, förbigångsspår
namngivna

227

248

227

248 13%

216

280

0,54

210

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Södermanland Västra stambanan Katrineholm, förbigångsspår
namngivna

240

256

240

256 17%

212

300

<0

-5

06-Bundna
Namngivna

2025-2027 Järnväg Uppsala

901 Södertälje Sluss, Mälaren

280

Ostkustbanan

Uppsala, Plankorsningar

346

482

474

613 10%

550

675

<0

-599

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Uppsala
namngivna

Dalabanan

Heby Mötesspår

156

165

156

165 30%

116

215

1,80

410

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Uppsala
namngivna

Ostkustbanan

Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala –
länsgränsen Uppsala/Stockholm)

2 279

12 891

2 279

-

-

07-Ej bundna
2022-2024 Väg
namngivna

Rv 56

Rv 56 Sala - Heby 2+1

189

206

247

264 17%

1,38

600

05-Pågående Pågående Järnväg Värmland

Värmlandsbanan

Laxå – Arvika, ökad kapacitet

404

767

404

783

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

E45

E45 Säffle - Valnäs (5)

652

688

652

689 19%

Värmlandsbanan

Kil-Laxå, mötesstationer

152

465

178

494

E4

E4 Djäkneboda-Bygdeå

6

282

6

282

Uppsala
Västmanland

Värmland

Värmland
05-Pågående Pågående Järnväg
Örebro
04-Avslut
med smärre
Öppet för
Väg
Västerbotten
reståtgärder/
trafik
kostnader

(5)

13 347 30% 9 343

17 351

220

309

558

819

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf

Län

Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

2022-2033
Norrbotniabanan Umeå-Dåva ny
järnväg
E4 Sikeå-Gumboda
mötesseparering

05-Pågående Pågående Järnväg Västerbotten

Norrbotniabanan

05-Pågående Pågående Väg

Västerbotten

E4

05-Pågående Pågående Väg

Västerbotten

E4/E12

E4/E12 Umeå

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Västerbotten
namngivna

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan (Umeå) DåvaSkellefteå ny järnväg

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Västerbotten

E4

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Västerbotten

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna
10-NTP nya
kandidater
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

2028-2033 Väg

1 018

Total

2022-2033

1 555

1 072

Total

Max (85%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Min (15%
sannolikhet)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram
Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

293

350

293

355

2 419

145

2 696

10 250

15 467

10 283

E4 Gumboda-Grimsmark
mötesseparering

489

521

489

527 17%

437

617

E4

E4 Broänge-Daglösten
mötesseparering (5)

375

391

375

395 20%

318

473

Västerbotten

E4

E4 Daglösten-Ljusvattnet
mötesseparering (5)

325

329

325

329 30%

231

428

Västerbotten

E4

E4 förbifart Skellefteå

471

1 429

471

12

71

23

169

5

482

5

607

Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Sundsvall, resecentrum, statlig
medfinansiering

Öppet för
trafik

Väg

E14, Sundsvall–Blåberget

Västernorrland E14

Länkar
SEB

NNV

1 689

-105

Öppet för
trafik

idu

15 748 14% 13 543 17 953

1 429 30% 1 000

< 0 -16 627
0,45

338

1 857

0,98

1 877

3 081

<0

-2 167

-

-

05-Pågående Pågående Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Sundsvalls hamn,
Tunadalsspåret, Malandstriangeln
m.m.

299

1 125

301

1 191

05-Pågående Pågående Väg

E4 Sundsvall

105

3 710

172

5 313

2 644

2 744

2 644

908

996

908

996 30%

697

1 294

67

67

122

122 30%

85

159

<0

-210

Västernorrland E4

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Västernorrland Ostkustbanan
namngivna

Sundsvall C–Dingersjö,
dubbelspårsutbyggnad

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Västernorrland
namngivna

Sundsvall resecentrum,
tillgänglighet och plattformar m.m.

10-NTP nya
kandidater
10-NTP nya
kandidater

2028-2033 Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Ådalsbanan, Västeraspby
vändslinga

2028-2033 Väg

E14 Blåberget-Matfors

364

377

364

381 14%

327

436

1,02

550

07-Ej bundna
Västernorrland
2025-2027 Järnväg
Mittbanan
namngivna
Jämtland

Sundsvall-Ånge, kapacitets- och
hastighetshöjande åtgärder - inkl
säkerhetshöjande åtg

343

344

343

345 30%

241

448

<0

-189

05-Pågående Pågående Väg

Rv 56

Rv 56 Kvicksund-Västjädra

87

288

87

288

1 211

1 388

1 211

1 388

9

977

9

1 157

230

304

1,41

472

Västernorrland E14

Västmanland

2 744 12% 2 406

05-Pågående Pågående Väg

Västmanland

E18

04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

E18 Köping-Västjädra,
kapacitetsbrister

Västra
Götaland

E20

E20 Alingsås - Vårgårda

Västra
Götaland

Göteborgs
närområde

1 158

3 476

1 158

3 823

Västra
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Järnväg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Järnväg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
06-Bundna
Västra
2022-2024 Väg
Namngivna
Götaland
06-Bundna
Västra
2025-2027 Väg
Namngivna
Götaland
06-Bundna
Västra
2025-2027 Väg
Namngivna
Götaland

Göteborgs
närområde

Göteborgs hamnbana och
Marieholmsbron, ökad kapacitet
och dubbelspår över Göta älv
Olskroken, Planskildhet

1 288

4 349

1 288

4 349

809

2 376

809

2 380

5 905

12 918

9 233

26 381

Öppet för
trafik

Väg

05-Pågående Pågående Järnväg
05-Pågående Pågående Järnväg

Västra stambanan, GöteborgVästra Stambanan
Skövde, kapacitetsförstärkning.
Göteborgs
Västsvenska paketet järnväg
närområde
E20

E20 Förbi Skara

-3

172

82

467

E20

E20 Förbi Vårgårda

50

94

134

280

E20

E20 Tollered-Alingsås

25

688

25

688

E20

E20 Vårgårda - Vara

649

949

649

1 209

E6

E6.20 Hisingsleden, Södra delen

580

972

664

1 176

E6

E6.21 Göteborgs
hamn/Lundbyleden

1 120

1 576

1 936

2 501

Västsvenska paketet väg

2 966

8 746

6 048

16 197

258

266

258

1 785

1 866

1 811

1 892 11% 1 684

2 100

0,32

834

522

587

1 309

1 373 17% 1 140

1 607

0,39

790

Göteborgs
närområde
E45

E45 Tösse-Åmål

E20

E20 Förbi Mariestad

E20

E20 Götene - Mariestad

267 14%

SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

Max (85%
sannolikhet)

Län

Min (15%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

1 528

1 610

1 528

1 610 16% 1 354

1 866

1 077

1 103

2 180

2 207 20% 1 765

2 648

0,62

1 793

198

200

198

200 30%

140

260

4,74

1 316

490

796

490

796 30%

557

1 035

4,41

4 933

5 000

5 395

5 000

-

-

2022-2033
07-Ej bundna
Västra
2025-2027 Järnväg
namngivna
Götaland
07-Ej bundna
2025-2027 Sjöfart
namngivna

Västra stambanan

Västra
Götaland

161

Göteborg och Västsverige
Omloppsnära uppställningsspår
Farleden i Göteborgs hamn,
Kapacitetsåtgärd farled

07-Ej bundna
Västra
2028-2033 Järnväg
namngivna
Götaland

Norge/Vänerbana Norge-Vänerbanan, vändspår i
n med Nordlänken Älvängen

07-Ej bundna
Västra
2028-2033 Järnväg
namngivna
Götaland

Västra stambanan

07-Ej bundna
2028-2033 Sjöfart
namngivna

Västra
Götaland

10-NTP nya
kandidater

Västra
Götaland

2028-2033 Väg

955
E45

(5)

Västra stambanan Laxå-Alingsås
högre kapacitet
Vänersjöfarten, Trollhätte
kanal/Göta älv (5)

Total

2022-2033

Järnvågen med överdäckning av
E45

05-Pågående Pågående Järnväg Örebro

Godsstråket
Godsstråket Dunsjögenom Bergslagen Jakobshyttan, dubbelspår

07-Ej bundna
2022-2024 Järnväg Örebro
namngivna

Godsstråket
Godsstråket Hallsberg – Åsbro,
genom Bergslagen dubbelspår

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Örebro
namngivna
07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Örebro
namngivna

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram
Total

5 416 19% 4 387

261

263 30%
561

4 431

4 822

4 431

Västra stambanan Laxå, bangårdsombyggnad

332

341

332

342 30%

239

444

0,60

273

Godsstråket
Frövi bangårdsombyggnad
genom Bergslagen

105

109

136

141 30%

99

183

-

-

644

847

2,23

2 486

1 971

2,36

4 931

Godsstråket Storvik-Frövi,
Godsstråket
kapacitetspaket 1+2 samt
genom Bergslagen Sandviken-Kungsgården
mötesstation

598

953

598

953

05-Pågående Pågående Järnväg

Örebro
Östergötland

Godsstråket
Hallsberg-Degerön, dubbelspår,
genom Bergslagen etapp 1

124

2 066

124

2 067

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Örebro
Östergötland

Rv 50

706

746

706

746 14%

612

865

612

865

1 456

1 525

1 496

Rv 50 Medevi-Brattebro (inkl
Nykyrka)

05-Pågående Pågående Järnväg Östergötland

Godsstråket
Godsstråket Jakobshyttangenom Bergslagen Degerön, dubbelspår

06-Bundna
Namngivna

2025-2027 Väg

E22

10-NTP nya
kandidater

Utredning Järnväg Hela Landet

E22 Förbi Söderköping

varav
- Nya stambaneetapper

5 304

104 000

165 964

104 000

166 006

Nya stambanor, utredning för
kvarstående etapper

3 000

3 000

3 000

3 000

Hässleholm-Lund, del av nya
stambanor (5)

15 900

28 070

15 900

28 070 22% 21 895 34 245

Kust till kustbanan

Göteborg-Borås, del av nya
stambanor (5)

17 300

43 531

17 300

43 572 17% 36 165 50 979

Ostlänken

Ostlänken nytt dubbelspår JärnaLinköping, del av nya stambanor

67 800

91 363

67 800

91 364 17% 75 832 106 896

Hela landet

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Skåne
namngivna

05-Pågående Pågående Järnväg Östergötland

1 564 26% 1 158

- ERTMS införande

25 986

50 915

25 986

50 915

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

ERTMS, TC Hallsberg Norrköping

4 586

8 835

4 586

8 835

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

ERTMS, TC Malmö

7 415

10 790

7 415

10 790

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

ERTMS, TC Göteborg (5)

1 734

8 661

1 734

8 661 15% 7 362

9 960

10-NTP nya
kandidater

Hela landet

ERTMS, TC Stockholm Gävle (5)

4 796

11 655

4 796

11 655 15% 9 907

13 403

Malmbanan

ERTMS, Nord, Malmbanan

3 315

5 258

3 315

2025-2027 Järnväg Hela Landet

05-Pågående Pågående Järnväg Norrbotten
10-NTP nya
kandidater

2025-2027 Järnväg Norrbotten

Hela landet

ERTMS, TC Boden Ånge

(5)

- Storstadsförhandling
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Öppet för
trafik

Järnväg Skåne

4 140

5 716

4 140

7 850

11 493

32 870

Spårväg Lund C - ESS

05-Pågående Pågående Väg

Skåne

Helsingborg cykelobjekt

05-Pågående Pågående Väg

Skåne

Helsingborg, Kollektivtrafik

05-Pågående Pågående Väg

Skåne

Lund cykelobjekt (cykelbanor och
cykelgarage)

05-Pågående Pågående Väg

Skåne

Malmö cykelobjekt

79

5 258
5 716 15% 4 859

41 062
781

66

75

141

292

137

189

311

374

43

44

43

167

149

155

594

619

SEB.pdf
SEB.pdf

342

303

4 822 10% 4 340

SEB.pdf

6 445

561

Örebro
Gävleborg
Dalarna
Västmanland

07-Ej bundna
Västra
2028-2033 Järnväg
namngivna
Götaland

Länkar
SEB

NNV

303

05-Pågående Pågående Järnväg

Östergötland

184

idu

6 573

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf

Län

Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

2022-2033
05-Pågående Pågående Väg
06-Bundna
Namngivna

Skåne

2025-2027 Järnväg Skåne

Godsstråket
genom Skåne

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm
05-Pågående Pågående Väg
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

2025-2027 Järnväg Stockholm
2028-2033 Järnväg Stockholm

06-Bundna
Namngivna

Stockholms
närområde
Stockholms
närområde

2028-2033 Järnväg Stockholm

05-Pågående Pågående Väg
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

Stockholm

2022-2024 Väg
2022-2024 Väg
2022-2024 Järnväg

Västra
Götaland
Västra
Götaland
Västra
Götaland

Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEXoch EL-bussar)
Malmöpendeln Lommabanan etapp 2

2022-2033

1 442

3 014

62

97

192

215

214

557

1 256

Stockholm, cykelobjekt

115

129

352

507

3 245

3 990

13 054

13 641

162

1 590

4 690

7 687

875

1 001

4 244

4 547

63

65

196

257

130

180

399

431

256

316

707

757

1 516

1 928

4 375

6 080

1 194

1 194

643

643

Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana
och nya stationer
Roslagsbanan till City,
förlängning och nya stationer
Stockholm, Spårväg syd,
kapacitetsutökning för
kollektivtrafik

Göteborg, Citybuss Backa-stråket
Göteborg, Citybuss Norra
Älvstranden (västra delen)
Göteborg, Spårväg BunnsboLinné (Norra Älvstranden,
centrala delen)
Malmö bangård, planskild
spårkorsning

2028-2033 Järnväg Skåne

Malmö närområde

2028-2033 Järnväg Skåne

Malmö närområde Malmö C - Östervärn, dubbelspår

328

328

2028-2033 Järnväg Skåne

Malmö närområde Malmö C, fler plattformsspår

148

148

2028-2033 Järnväg Skåne

Malmö närområde

75

75

Svågertorp, förlängning av
förbigångsspår (3)

Summa Planeringsram

799 000

1 129 998

idu

NNV

Länkar
SEB

3 449

127

- Öresundsförbindelsen kapacitet
10-NTP nya
kandidater
10-NTP nya
kandidater
10-NTP nya
kandidater
14-NTP nya
kandidater
trimning>50
mnkr

Total

Hagalund, tunnelbanestation

Göteborg cykelobjekt

Västra
Götaland

904

Total

Max (85%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Min (15%
sannolikhet)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram
Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

920 149 1 333 006

Större investeringar som övervägts som motsvarar en ökning av medlen för namngivna investeringar med 10 procent
Väg

Dalarna

Rv 71

Väg

Dalarna

E16

Väg

Dalarna

Rv 50

Väg

Gävleborg

Rv 56

Väg

Halland

Rv 26

Väg

Jämtland

E14

Väg

Jönköping

Väg

Jönköping

Väg
Väg

14 608

14 675

15 326

446

457

446

457 24%

349

564

0,05

107

107

107

107 30%

75

139

1,09

189

196 12%

173

219

0,09

1 106

1 120 17%

934

1 307

0,61

949

376

376 30%

263

489

1,82

894

743

725

743 14%

638

847

<0

-509

228

228

228

228 30%

160

296

5,89

274

274

274

274 30%

192

356

1,74

1 432

1 432

1 432

376

376

434

434 30%

80

80

120

486

486

486

438

438

330

330

600

189

191

1 106

1 120

376

376

725

E4

E 16/66 Förbi Yttermalung
E16 Lönnemossa - Klingvägen,
mötesseparering
RV 50 Förbi Grängesberg
Väg 56 Hedesunda-Valbo/Gävle,
Räta linjen
Väg 26 Halmstad - Oskarström,
2+1-väg
E14 Lockne - Optand/Förbi
Brunflo
E4 Trafikplats Ekhagen

Rv 26

Rv 26 Smålandsstenar - Gislaved

Jönköping

Rv 40

Rv 40 Skogslid - Haga

Kalmar

Rv 26

Väg

Kalmar

Rv 25

Väg

Kalmar

Rv 40

E22 Genom Mönsterås
Rv 25 Nybro, trafikplats
Glasporten
Rv 40 Toverum - Hyttan

Väg

Kronoberg

Rv 25

Väg

Kronoberg

Rv 25

Väg

Norrbotten

E10

Rv 25 Förbi Lessebo
Rv 25 Norrleden i Växjö inkl.
trafikplats
E10 Mertainen-Kauppinen
mötesseparering

Väg

Skåne

E6

Väg

Stockholm

E4

Väg

Stockholm

E4

Väg

Södermanland E20

Sjöfart

Uppsala

Mälaren/Rv 55

Väg

Värmland

E18

E6 Trafikplats Alnarp - Trafikplats
Lomma, additionskörfält
E4 trafikplats Glädjen - trafikplats
Rotebro, ITS
E4 trafikplats Häggvik- trafikplats
Rotebro, kapacitetsförstärkning till
följd av Förbifart Stockholm
E20 Trafikplats Gröndal Eskilstuna 2+2
Hjulsta ny- eller ombyggnad av
bro (4)
E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp
Bäckevarv – Årjäng, ombyggnad
till 2+1

15 400
30 SEB.pdf
SEB.pdf

148

23 SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

1 741 SEB.pdf
SEB.pdf
796

1 862

0,43

304

564

1,64

840 SEB.pdf
955 SEB.pdf

120 30%

84

156

3,67

579

486 30%

340

632

0,14

438

438 30%

307

570

0,36

104 SEB.pdf
225 SEB.pdf

370

370 30%

259

482

0,33

182

600

600

600 30%

420

780

<0

-87

349

349

349

349 30%

245

454

1,40

636

144

144

144

144 30%

101

187

6,24

2 105

206

220

206

220 21%

174

266

6,02

1 429

542

542

542

542 30%

380

705

6,15

4 433

787

787

787

787 24%

598

976

0,41

340

553

553

553

553 30%

387

719

<0

-14

1 432 30% 1 003

SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

Län

Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

Max (85%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Min (15%
sannolikhet)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram

773

773

773

773 30%

541

1 005

0,54

582

407

407

407

407 30%

285

530

0,60

339

426

426

426

426 30%

298

554

0,03

19

345

345

345

345 30%

241

448

0,50

243

2 027

2 034

2 607

3 000

0,44

1 500

855

855

855

1 112

1,35

1 503

2022-2033
E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp
Töcksfors – Bäckevarv,
ombyggnad till 2+1
E12 Kulla-Norrfors
mötesseparering
E4 Grimsmark-Broänge
mötesseparering
E4 Ljusvattnet-Yttervik
mötesseparering

Väg

Värmland

E18

Väg

Västerbotten

E12

Väg

Västerbotten

E4

Väg

Västerbotten

E4

Väg

Västernorrland E4

E4 Förbi Örnsköldsvik

Väg

Västra
Götaland

E45 Vänersborg - Mellerud,
deletapp Liden – Frändefors,
ombyggnad 2+1

E45

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Total

(1): I redovisade driftbidrag till icke statliga flygplatser ingår även beredskapsflygplatser och flygtrafiktjänster
(2): Kollektivtrafiksatsning (Stadsmiljöavtal) avser åren 2022-2030
(3): Åtgärden har totalkostnad under 100 miljoner kronor och går mot trimningsåtgärd
(4): Alternativ finansiering ska utredas.
(5) Översyn av några objektets totalkostnad, NNK och NNV liksom samhällsekonomiska effekter pågår. Uppgifterna kompletteras senare

2022-2033

Total

2 617 15% 2 234
855 30%

599

idu

NNV

Länkar
SEB

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
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Remiss. Trafikverkets förslag till
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Ärendenummer: RS 2021/1657
Arbetsutskottets beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Sammanfattning

Trafikverket har remitterat ett förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Utgångspunkten för planförslaget är de transportpolitiska målen, klimatmålen och etappmål bland annat för klimat och trafiksäkerhet. I planförslaget ingår åtgärder för att underhålla och utveckla den
statliga infrastrukturen inom väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Den ekonomiska
ramen uppgår till 799 miljarder kronor och fördelas mellan:
- 165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och
reinvesteringar) av statliga järnvägar.
- 197 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar,
inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda
vägar.
- 437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet. Av
dessa anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till
nya stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till
länsplanerna.
Utöver att finnas med inom ramen för generella åtgärder, som drift och underhåll, har Gotland ett begränsat utrymme i planen.
Bedömning

Region Gotland är remissinstans för Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033.
För regionens del är det angeläget att besvara remissen genom kommunikationernas stora betydelse för Gotland. Det gäller för tillgängligheten mellan
Gotland och fastlandet, för förutsättningarna att bo, leva och verka på hela ön,
liksom för Gotlands beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar.
forts

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-10

RS AU § 33 forts
Transportinfrastrukturplaneringen är långsiktig och förslaget till yttrande
överensstämmer i hög grad med vad regionen lyft i tidigare sammanhang.
Förslaget tar bland annat upp färje- och flygtrafikens betydelse, reservhamn för
färjetrafiken, omställningen till hållbart resande och behovet av högre anslag till
länsplanerna.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lena Johansson, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget
yttrande och att underlaget justeras i enlighet med arbetsutskottets
kommentarer LQI|UUHJLRQāVW\UHOVHQVVDPPDQWUlGH-02-24.
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.
Arbetsutskottet överlämnar därmed ärendet till regionstyrelsen utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

Remiss. Trafikverket 2021-11-30
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-24
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