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Långsiktig investeringsplan 2023-2032
Förlag till beslut i regionstyrelsen

Regionstyrelsen beslutar att ta emot informationen om nämndernas långsiktiga
investeringsplaner.

Sammanfattning

Som en del av planeringsunderlaget inför beslut om prioritering av
investeringar tar nämnderna fram en plan över investeringsbehovet på 10 års
sikt. Planerna baseras på den demografiska utvecklingen eller andra behov som
till exempel nya lag- eller myndighetskrav. Oftast uppstår investeringsbehovet i
verksamheten men det kan också uppstå centralt genom samordnade insatser
för att utveckla Gotland.
Utgångsläget för det årliga investeringsutrymmet är regionens resultat,
avskrivningsutrymme samt del av avsättningar. Under förutsättning att
resultatet hamnar på minst 100 mnkr kan utrymmet grovt uppskattas till 450
mnkr per år.
Nämndernas investeringsbehov är omfattande den kommande 10 årsperioden.
I den skattefinansierade verksamheten bedöms stora lokalinvesteringar krävas i
grundskola, förskola samt äldreomsorg. I planen finns 3 nya äldreboenden, 1
ny grundskola och 2 nya förskolor samt utbyggnad av ytterligare 2 förskolor.
Det pågår flera stora utredningar om lokalbehovet på Visby lasarett och i
primärvården. Sannolikt kommer stora investeringar krävas även i
sjukvårdslokaler framåt. I den taxefinansierade verksamheten finns stora behov
av VA investeringar för att säkra Gotlands vattenförsörjning men även för att
reinvestera i de befintliga anläggningarna och förnya ledningsnätet.
Sammanlagt beräknas det totala investeringsbehovet uppgå till knappt 7
miljarder kronor den kommande 10 års perioden. Det kommer inte att vara
varken ekonomiskt eller resursmässigt möjligt att investera i den takten.
Prioritering mellan de olika behoven behöver ske så att det mest angelägna
genomförs först.
Investeringsbudget inklusive kompletteringsbudget för 2022 uppgår till 1 099
mnkr och 2023 till 636 mnkr.
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Investeringsbudget 2022-2026 samt grov uppskattning 2027-2032
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Ärendebeskrivning och sammanfattning av nämndernas planer

Regionfullmäktige tog i november 2018 beslut om en förändrad
investeringsprocess. Som en del av denna ska nämnden i februari lämna en
långsiktig investeringsplan för en tidsperiod på tio år. Syftet är att ta fram en
samlad långsiktig bild av regionens kommande investeringsbehov baserat på
den demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden. Planen
ligger med som ett planeringsunderlag till den fortsatta hanteringen av
strategisk plan och budget. Planen är också en utgångspunkt för nämndens
förslag till prioritering av sina investeringsbehov på fem år och som finns med i
strategisk plan och budget.
Utgångsläget för planen är den demografiska utvecklingen, nuvarande
investeringsbudget och -plan samt kompletteringsbudget.
Alla nämnder utom miljö- och byggnämnden har lämnat in en investeringsplan
som beskriver behov av investeringar framåt. Nämnderna har gjort en
beskrivning av behovet under hela perioden. De nämnder som är påverkade av
den demografiska utvecklingen har använt befolkningsprognosen som grund
för bedömningen av nya behov. Detta gäller framförallt socialnämnden, barnoch utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
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Regionstyrelsen

Regionstyrelsens större investeringsbehov framåt avser tre områden, IT,
måltidsverksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet. När det gäller IT har
det under ett par år funnits en osäkerhet kring affärsprinciper i branschen. Det
är nu tydligt att det sker en förflyttning hos i princip alla leverantörer, från
investering i hårdvara och licenser till rena tjänsteköp. Mot bakgrund av det
skärpta IT-säkerhetsläget finns behov av att utökade investeringar för att så
långt som möjligt säkerställa fortsatt säker drift av IT infrastrukturen.
Måltidsverksamhetens investeringar enligt tidigare plan fortgår, dock kan
konstateras att utgifterna i många fall blivit betydligt högre än tidigare
budgetbeslut. Genomförd måltidsutredningen visar att det finns möjlighet att
sänka driftskostnaderna men att detta kräver investering i ny teknik och lokaler.
Avseende fritidsområdet finns ett flertal utredningar/planer som framåt
kommer att påverka storleken på investeringarna. I investeringsplanen nämns
behov av ny isyta inom 5-10 år samt idrottshallar i samverkan med skolan.
Inom kulturområdet nämns en möjlig investering i ett framtida scenkonsthus
då Gotland saknar ändamålsenligt anpassade lokaler för kulturen, såväl inom
scenkonsten samt utställningsytor för samtidskonsten.
Den demografiska utvecklingen påverkar inte investeringsbehovet nämnvärt.
Tekniska nämnden

Tekniska nämndens plan för investeringar fram till 2032 omfattar cirka 4 mdkr.
De stora områdena är VA, infrastruktur samt investeringar i fastigheter.
Störst investeringsbehov återfinns inom den taxefinansierade verksamheten.
VA-programmet innebär omfattande utbyggnad och reinvestering i
anläggningar för Gotlands vatten- och avloppsförsörjning. Det totala
investeringsbehovet inom VA-verksamheten under perioden uppgår till 2 500
miljoner kronor. För att säkerställa att satsningarna kan finansieras kommer
omfattande prioriteringar att krävas. Programmets ambition ryms idag inte
inom ramen för vad godtagbara höjningar av VA-taxan kan möjliggöra. Även
inom avfallsverksamheten finns stora investeringsbehov om 95-130 miljoner
kronor. Prioriteringar krävs sannolikt även inom det området för att säkerställa
att en godtagbar nivå för avfallstaxan ska bibehållas.
Även i den skattefinansierade verksamheten finns stora investeringsbehov.
Planen omfattar investeringar kopplade till infrastruktur såsom gator, vägar,
parker, lekplatser, kollektivtrafik med mera. Inom fastighetsförvaltningen finns
omfattande investeringsbehov för att tillse att regionens fastigheter uppfyller
regelverk och målsättningar avseende ventilation, energiförbrukning med mera.
Utöver de behov som redovisas för respektive verksamhet finns behov av att
investera i de egna verksamhetslokalerna.
Den demografiska utvecklingen påverkar inte investeringsbehovet direkt utan
mer utifrån behov från de andra nämnderna samt samhället.
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Barn- och utbildningsnämnden

Investeringsbehovet är direkt påverkat av den demografiska utvecklingen samt
antal skolor och förskolor.
Det finns ett behov av att bygga en ny skola i området runt Västerhejde, Vibble
och Visborg. I förra årets investeringsplan togs den investeringen bort men
bedöms nu vara nödvändig 2028.
Det behövs också ytterligare idrottshallar i Roma och i Visby då idrottsämnet
fått utökad tid i läroplanen samt att det är brist på lediga tider i idrottshallarna i
Roma och Visby. Eftersom nytt badhus är planerat i anslutning till dagens
Solbergabad i Visby skulle ombyggnad av dagens simhall till idrottshall vara
möjlig. Det blir en lägre kostnad jämfört med att bygga en ny hall. Ny
idrottshall i Roma behövs 2023 och i Visby 2025 samtidigt som det nya
badhuset byggs.
Inom en 10 års period planeras 2 nya förskolor på Visborgsområdet i Visby
samt ombyggnad av Sanda och Dalhem förskola då bygglov för paviljonger
upphör.
Ökade driftskostnader kopplade till antal barn och unga kompenseras via
resursfördelningsmodellen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Investeringsbehovet är påverkat av den demografiska utvecklingen.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen avser att starta en utredning om hur
lokalbehoven för gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska lösas på lång sikt.
Förvaltningen har fått i uppdrag att till nästa långtidsprognos ta fram ett förslag
om att samla gymnasiet på en plats i anslutning till Solrosenkvarteret i Visby.
Behov finns att göra något med lokalerna för vuxenutbildningen. Lokalerna är
inte anpassade och funktionella för dagens verksamhet. Antalet elever har ökat
på senare år och ser ut att öka även framåt. För att klara ökningen bedöms en
investering på 50 – 60 mnkr behövas 2026. Den investeringen finns inte med i
budgeten.
Folkhögskolans elevhem Nygårds i Hemse beräknas behöva ersättas runt 2030.
Beräknad kostnad cirka 30 mnkr.
Socialnämnden

Socialnämndens investeringsbehov utgår framförallt ifrån plan för särskilt
boende för äldre inom Region Gotland 2019-2028.
Platsbehovet för särskilt boende kommer från idag fram till 2030 öka med
ungefär 200 platser. Investering i Tingsbrogården pågår och innebär ett tillskott
med 26 platser. Utöver detta behövs det cirka 180 platser fram till början av
2030 talet. För att möta detta behov behövs ett nytt boende som är
inflyttningsklart 2025, ytterligare ett boende som är inflyttningsklart 2028 och
ett till 2033. Varje boende planeras nu med 80 platser istället för som tidigare
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60. Utifrån befolkningsprognosen behöver ytterligare utbyggnad ske under
2030 talet.
Även bostad med särskild service SoL och LSS kommer att ha behov framåt
med ett boende med 10 lägenheter samt sex platser i gruppboende. Nytt
boende med 10 lägenheter planeras 2025. Nytt gruppboende med 6 platser
behövs preliminärt 2026 och därefter fler boenden under 2030 talet då det blir
fler äldre brukare även inom LSS verksamheten.
Socialnämnden lyfter också frågan om sociala bostäder, dvs boende för
personer som av olika anledningar blir av med sin bostad och riskerar
hemlöshet. Idag har socialnämnden höga kostnader för tillfälliga lösningar. Det
pågår utredningar om olika boendeformer för denna målgrupp.
Investeringsbehoven framåt är direkt påverkade av den demografiska
utvecklingen. Behov kommer också att finnas av fler medarbetare. Den ökade
kostnaden, hanteras via resursfördelningsmodellen. Ett alternativ till flera
särskilda boenden vore att tillgängliga och anpassade bostäder för äldre byggs
så att behoven av särskilt boende skjuts fram.
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvården har, och kommer fortsatt att ha, behov av omfattande
investeringar i lokaler. En stor del av investeringsbehoven kommer av
medicinteknisk utveckling, förändrade arbetsmiljökrav, nya standarder i lokaler
samt ett behov av ökade lokalytor på Visby lasarett och på vårdcentralerna.
Under kommande 10-års period finns två stora huvudområden där
investeringarna i lokaler kommer bli omfattande. Dels rör det sig om Visby
lasarett och dels om vårdcentralerna i Visby som i dagsläget är belägna på
Korpen-området.
Gällande Visby lasarett så pågår framtagande av en fastighetsutvecklingsplan
tillsammans med teknikförvaltningen. Fastighetsutvecklingsplanen har fokus på
de högteknologiska verksamheterna inklusive neonatalvården. De paviljonger
som beräknas etableras under 2022 är tillfälliga om än under en relativt lång
period, planeringshorisonten för paviljongerna är ca 10-15 år. Verksamheten
som flyttas ut i paviljongerna behöver på sikt inrymmas i permanenta lokaler.
De stora utredningar som pågår behöver färdigställda innan viktiga vägval kan
göras.
Lokalerna på Korpen-området har behov av lokalförändringar på längre sikt.
Inom ramen för God och Nära vård kommer uppdraget för primärvården att
förändras. Den demografiska förändringen med allt fler äldre, samtidigt med
den medicinska utvecklingen som gör att allt fler sjukdomar blir mer av en
kronisk karaktär gör att en förflyttning ut från sjukhuset till såväl öppnare
vårdformer som egenvård nödvändig. Vårdcentralerna Visby Norr, Hemse och
Wisby Söder har i dagsläget behov av anpassade och större lokaler.
Under 2021 kom en reviderad upplaga av skriften ”Den robusta
sjukhusbyggnaden – En vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader”. I skriften
anges rekommendationer för driftsäkerhet inom exempelvis brandskydd,
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elförsörjning, ventilation, medicinska gaser mm. Ett ställningstagande kring
vilken roll övriga sjukhusbyggnader ska ha kopplat till beredskapsfrågor är
också nödvändiga att ta. Som exempel kan nämnas att det inte finns någon
reservkraft för lokalerna på Korpen-området eller för psykiatrins lokaler.
Det finns också ett stort behov av att investera mer i medicinteknisk
utrustning. Flertalet utrustningar inom verksamheten är vid utbyte långt mer än
10 år gamla och ofta sker investeringar när den befintliga utrustningen är
utsliten och utan möjlighet till service, vilket leder till stor osäkerhet på
funktionalitet och därmed upphandlingar där det är stor brådska.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-03-21
Investeringsplan 2023-2032 regionstyrelsen daterad 2022-01-24
Investeringsplan 2023-2032 tekniska nämnden daterad 2022-02-10
Långsiktig investeringsprognos – lokaler - 2023-2032 barn- och utbildningsnämnden daterad
2022-01-11
Långsiktig investeringsprognos - lokaler 2023 -2032 gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden daterad 2021-12-31
Tjänsteskrivelse investeringsplan 2023-2032 socialförvaltningen daterad 2022-01-13
Investeringsplan 2023-2032 hälso- och sjukvårdsnämnden daterad 2022-02-09
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1. Inledning
Som en del i Region Gotlands investeringsprocess ska varje nämnd/förvaltning i februari
lämna en långsiktig investeringsplan för en tidsperiod om tio år. Tanken är att få ett diskussionsunderlag att använda vid dialogmötena och också en samlad bild av investeringsbehoven framåt inför budgetberedningen.
Planen ska utgå från den demografiska utvecklingen, övriga förändringar i omvärlden och
gällande investeringsbudget. Endast större behov av investeringar ska redovisas. En bedömning av driftkonsekvenser framåt ska också beaktas. Redovisningen behöver inte vara
beloppssatt i detalj då detta ofta inte är möjligt i denna tidiga fas. Ytterligare bearbetning
kommer att göras och detaljer för nästkommande femårsperiod redovisas i regionstyrelseförvaltningens strategiska plan som tas fram till budgetberedningen våren 2022.
Den demografiska utvecklingen med bland annat fler barn och äldre innebär inte någon
nämnvärd påverkan på förvaltningens investeringsbehov. Däremot påverkar val av driftsformer, den kraftiga digitala utvecklingen samt vägval och ambitionsnivåer i exempelvis
den framtida måltidsorganisationen samt fritid- och kulturutbudet.

2. Nuvarande investeringsbudget och plan
Regionstyrelseförvaltningens nuvarande investeringsbudget och plan innehåller i huvudsak
potter. I planen finns pott för IT-infrastruktur, pott för lokalinvesteringar i kök, pott landsbygdsutveckling samt en generell investeringspott för inventarier. Utöver detta innehåller
budgeten och planen särskilda satsningar med specifika budgetbeslut. I gällande budget har
upptagits medel för systeminvesteringar inom IT samt en stor satsning på ett nytt badhus.
Belopp per område framgår av nedanstående tabell där även exploateringsbudgeten redovisas.
Investeringsområde
(Belopp i tkr)
Potter
IT-infrastruktur
Lokalinvesteringar i kök
Landsbygdsutveckling
Generell investeringspott

Ärendenr RS 2021/1812 Datum 2022-01-24

Särskilda satsningar/projekt
IT-system
Badhus

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

17 000
10 000
2 000
5 000

17 000
10 000
2 000
5 000

17 000
10 000
2 000
5 000

17 000
10 000
2 000
5 000

17 000
10 000
2 000
5 000

74 000

75 000

75 000

6 000

Summa

40 000

108 000

109 000

109 000

34 000

Exploateringsbudget/plan

51 400

132 500

108 700

65 750

75 050
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3. Investeringsbehov under 10-årsperioden
Prioriteringar inom potter

Förvaltningens investeringsbehov kan i huvudsak täckas inom de tilldelade potterna. Förutsatt att nivån på tilldelade medel fortsätter att gälla hela 10-årsperioden och hänsyn tas till
kommande prisutveckling.
Generellt sett står IT branschen mitt i en stor omställning, gällande såväl teknik som affärsprinciper. Den tekniska utvecklingen är omfattande och går fortsatt mycket fort och
detta i kombination med förvaltningarnas behov av digitalisering för sin verksamhetsutveckling ställer ökade krav på investeringar i infrastruktur och systemlösningar. Specifikt
gäller detta kommunikationsinfrastrukturen där det finns behov av omfattande förnyelse. I
generella termer kan man säga att Region Gotlands IT verksamhet framåt allt mer kommer
att likna en intern molnleverantör. Under 2021 har bristen på halvledare i världen lett fram
till en varubrist som i sig givit upphov till kraftigt ökade leveranstider, vilket i sin tur leder
till att vi inte kan hålla den utbytestakt vi behöver på hårdvarukomponenter som datorer
och nätverksutrustning. Samtidigt har varubristen drivit upp priserna på de fåtal komponenter som finns att tillgå. Prisökningar på 100% och mer är inte ovanligt för exempelvis
accesspunkter för trådlösa nät. Fortsätter denna utveckling kommer budgetmedlen behöva
justeras.
Inom ramen för Region Gotlands effektiviseringsprogram 2020-2022 gavs ett uppdrag om
översyn av organisation och lokalisering av måltidsverksamheten. Syftet var enligt direktivet att identifiera och initiera förändringar som kan bidra till ökad effektivitet och kostnadsminskningar. Utredningen visade att regionen har ytterligare möjlighet att sänka driftkostnaderna men att detta förutsätter investeringar i ny teknik och lokaler. Den samlade investeringsvolymen bedöms av konsulten till cirka 150 mnkr.
Beträffande anslaget för landsbygdsutveckling förs dialog kring utveckling av Hemse idrottsplats med lokala föreningar. Översyn görs om medel för landsbygdsutveckling kan
komma att användas till finansiering av utveckling av Hemse idrottsplats såsom ishall mm.
I den generella investeringspotten som utökades från och med budget 2022 från 3 mnkr
till 5 mnkr ryms även lite större investeringar inom kultur- och fritidsområdet. Aktuella för
prioritering under perioden är; nytt parkettgolv ICA Maxi arena, omklädningsrum Rävhagen, bokbuss för mobil biblioteksverksamhet, utveckling av meröppna bibliotek, belysning
Almedalsbiblioteket samt reinvesteringar i utrustning för i huvudsak kultur-, fritids- samt
måltidsverksamhet.
Särskilda satsningar/projekt

Ärendenr RS 2021/1812 Datum 2022-01-24

Nedan beskrivs ett antal särskilda investeringssatsningar aktuella att genomföra och för bedömning under perioden:


Badhus – beslut är taget att bygga ett nytt badhus i Visby och investeringen ligger planerad mellan 2023-2025 med 224 mnkr.



Ändrad produktionsteknik kök - vid en eventuell övergång från varmmatsproduktion till
kyldmatsproduktion kommer stora investeringar krävas. Investeringsbudgeten behöver
då tillfälligt förstärkas.

4 (6)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Långsiktig investeringsplan 2023 - 2032



IT-säkerhet - mot bakgrund av det skärpta IT-säkerhetshetsläget skulle Region Gotland
behöva investera, för att så långt som möjligt, säkerställa fortsatt och säker drift av IT
infrastrukturen. Utgiften uppskattas till 25-30 mnkr.



Byte av IT-system - under perioden kan det uppstå behov av att byta något eller några av
de stora regiongemensamma system så som ekonomisystem, HR-system mm. Särskilda
medel behöver då avsättas för detta. När det gäller affärsprinciper så ses en tydlig och
snabb förflyttning hos i princip alla leverantörer, från investering i hårdvara och licenser
till rena tjänsteköp, datorkraft per förbrukad minut, och programvara som tjänst i molnet. Detta innebär i sin tur att behovet av finansiering kan flyttas från investering till
drift.



Isytor - verksamheten i Visby ishall blir mer och mer omfattande för varje år som går.
Avvägningen i investeringen är att se om man ska tillgodose en ny anläggning som ser
till både elitverksamhet och bredd, eller bara bredd. Olika ingångsvärden ger olika investeringar och detta behov behöver utredas och en förstudie planeras. Investering i ny
isyta bedöms nödvändig inom fem till tio år.

 Scenkonsthus - Gotland saknar ändamålsenligt anpassade lokaler för kulturen, såväl inom
scenkonsten (dans, teater, musik) samt utställningsytor för samtidskonsten. En tanke på
längre sikt kan vara en utveckling i hamnen tillsammans med Uppsala universitet - Campus Gotland. Ett närmare i tiden och mer aktuellt alternativ är nuvarande Solbergabad.
Intressant arkitektur och placering i stadsbilden i förhållande till Östercentrums framtida
bostadsbyggande gör att en kulturlokal/samlingslokal för allmänheten tillsammans med
ett nytt badhus skapar en ökad kvalitet i hela området - även för Solbergaskolans unga
elever.
Driftkostnadskonsekvenser av ovan angivna investeringar är svåra att bedöma i dagsläget
men kommer i huvudsak att bestå av ökade hyreskostnader. I andra uppskattningar används ofta nivån 10% av investeringsutgiften.
Övriga frågor att beakta avseende framtida investeringar

Ärendenr RS 2021/1812 Datum 2022-01-24

Förvaltningen har i uppdrag att till budgetberedningen 2022 återkomma med ett identifierat
behov gällande nuvarande Solbergabad dvs vilka verksamheter har behov av att anpassa
lokalerna och hyra dem framöver när nytt badhus finns i Visby. Detta kan komma att beröra såväl skolan som kulturen vilket nämns ovan.
Barn- och utbildningsnämnden har ett behov av nya hallar till skolidrotten, och här finns
stora möjligheter till samverkan som löser även fritidssidans behov. För att på bästa och
mest effektiva sätt utnyttja en ny idrottsanläggning är det ytterst viktigt att det blir en anläggning med fullstora mått, det vill säga en golvyta på minst 40x20 meter. Det finns behov
hos både friidrott och kampsport som fullstora hallar i Roma och Visby skulle hjälpa till att
lösa. Samverkan sker med utbildning- och arbetslivsförvaltningen.
Avtal har skrivits med entreprenör för möjliggörande av byggande av gymnastikhall på
Visborgsområdet. Regionstyrelsen har även beslutat om extra verksamhetsmedel till Visbygymnasterna för att möjliggöra hyreskontrakt genom hyresdeponi.
Det finns stora frågetecken kring andra anläggningar som i dagsläget är föreningsdrivna.
I framtiden kan det komma att behöva investeras i dessa. Just nu är det motocrossbanan på
Skogsholm (deponin i Visby) och ridanläggningen i Rävhagen som är aktuella. Ingen av
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dessa är aktuella för investering just nu, men behöver noga bevakas inför framtiden om
förutsättningarna förändras.
Konstmuseet ägs och drivs av Gotlands Museum och de har uppmärksammat behov av
att investera ytterligare i museet. Frågan utreds hos Gotlands Museum som tittar på olika
alternativ till lösningar framåt.
Otydligheterna kring tolkningen av och bristen på vägledning kring GDPR lagstiftningen
specifikt kring molntjänster ger oss problem när det kommer till utbytet av kontorsprogram, Word/Excel/Powerpoint. MS365 är enligt dagens tolkning av lagstiftningen inte ett
gångbart alternativ utan det kan komma till att en investering i ”kartong versionen” av MS
Office kommer krävas under perioden.

4. Exploatering
För närvarande pågår ett arbete med att revidera riktlinjer för redovisning och budgetering
av markexploatering. Behandling i regionfullmäktige beräknas ske i februari 2022. Utifrån
de nya riktlinjerna kommer exploateringsbudgeten behöva göras mer detaljerad så att det
framgår vilka investeringar Region Gotland behöver göra i form av ex VA, gator, parkmark
samt vilka exploateringsutgifter som finns för att sälja tomtmark. I det kommande budgetarbetet ska också driftkonsekvenser av exploateringen tydliggöras.
I innevarande plan är utvecklingen av Visborg det enskilt största projektet. Utöver detta
finns medel avsatta för Sotaren Terra Nova, Järnvägen Södercentrum, Annelund, Industrimark samt Gråbo 1:3. Utöver dessa projekt finns en pott för kommande exploateringar, aktuella är: Visby hamn stadsutveckling, Vändburgs hamn, Syren 1 & Cypressen 3, Genomförandeplan Program Klintehamn, Hemse Mullvalds 1:9, Östercentrum och Torslunden.
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Från förvaltningens sida framförs vikten av att beakta behovet av exempelvis spontanidrottsytor i samband med att nya stadsdelar växer fram och detta är med i investeringsunderlaget. Likväl behöver befintliga ytor ses över och utvecklas. Dialoger med barn, ungdomar
och andra berörda är av vikt. Samverkan sker med teknikförvaltningen kring detta.
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Paragraf föregående instans: TN AU § 2
Tekniska nämndens beslut

•Tekniska nämnden beslutar att godkänna investeringsplan 2023-2032.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning

Tekniska nämnden ska senast den 10 februari lämna en investeringsplan för
perioden 2023-2032 till regionstyrelsen. Regionens investeringsplaner ska ge en
bild av investeringsbehoven de kommande tio åren baserat på den
demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden. Planen ligger
med som ett diskussionsunderlag till de dialogmöten som genomförs inför
budgetberedningen.
Teknikförvaltningen har gjort en beskrivning av de investeringsbehov man ser
inom den kommande tioårsperioden. Investeringsbehoven redovisas enligt
anvisad uppställning för såväl skattefinansierad som avgiftsfinansierad
verksamhet. En nyhet i årets plan är att den ska omfatta även investeringar
som genereras inom ramen för exploateringsverksamheten.
Utgångsläget för planen är demografisk utveckling, nuvarande
investeringsbudget och –plan, kompletteringsbudget samt övriga behov av
utveckling inom respektive verksamhet. Inom de avgiftsfinansierade
verksamheterna finns beslutade planer som påverkar investeringsbehoven (VAplan och avfallsplan).En fullständig analys av driftskonsekvenserna redovisade
investeringsbehov medför görs inte i denna plan utan redovisas i kommande
strategiska planer och budgetar.
Bedömning

Teknikförvaltningen föreslår att investeringsplan 2023-2032 ska utgöra
underlag till dialogmöten i samband med 2022 års budgetberedning.
Barn- och genusperspektiv – Investeringsplanen omfattar verksamhet som
påverkar barn såsom skolor, lekplatser, trafiksäkerhet med mer.
Landsbygdsperspektiv – Investeringsplanen omfattar verksamhet över hela
Gotland och påverkar således landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Flertalet av förslagen till nyinvesteringar
kommer generera merkostnader i form av ökade kapitalkostnader.

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg och ekonomichef Ylva
Svangren via länk.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden
utan eget yttrande.
Beslutsunderlag
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1. Sammanfattning
Teknikförvaltningens investeringsverksamhet kommer att vara fortsatt hög under perioden
2023-2033. Det totala behovet av investeringar under perioden beräknas till drygt
4 000 miljoner kronor.
Störst investeringsbehov återfinns inom den avgiftsfinansierade verksamheten. VA-programmet innebär omfattande utbyggnad och reinvestering i anläggningar för Gotlands vatten- och avloppsförsörjning. Det totala investeringsbehovet inom VA-verksamheten under
perioden uppgår till 2 500 miljoner kronor. För att säkerställa att satsningarna kan finansieras kommer omfattande prioriteringar att krävas. Programmets hela ambition ryms idag
inte inom ramen för vad godtagbara höjningar av VA-taxan kan möjliggöra. Även inom avfallsverksamheten finns stora investeringsbehov om 95-130 miljoner kronor. Prioriteringar
krävs även här för att säkerställa att en godtagbar nivå för avfallstaxan ska kunna bibehållas.
Även i den skattefinansierade verksamheten finns stora investeringsbehov. Planen omfattar
investeringar kopplade till infrastruktur såsom gator, vägar, parker, lekplatser, kollektivtrafik med mera. Inom fastighetsförvaltningen finns omfattande investeringsbehov för att
tillse att regionens fastigheter uppfyller regelverk och målsättningar avseende ventilation,
energiförbrukning med mera.
Utöver de behov som redovisas för respektive verksamhet finns behov av att investera i de
egna verksamhetslokalerna under planperioden. Teknikförvalningen bedriver verksamhet
över hela Gotland och nyttjar lokaler i Visby, Roma, Fårösund, Slite, Hemse och Klintehamn. Region Gotland äger de lokaler förvaltningen nyttjar förutom kontor på Visborg
som hyrs. Förstudie och projektering för verksamhetsanpassning av hamnkontoret till
hamn- och VA-avdelningen pågår. Investeringsbehov kommer att beräknas under 2022.
Verksamhetslokalerna på Skarphäll behöver anpassas avseende omklädningsrum för att tillgodose en ändrad könsfördelning bland de anställda. Översyn behöver göras för att klargöra hur anpassning ska göras.

2. Inledning
Nämnden ska årligen i februari presentera en långsiktig investeringsplan. Syftet är att bidra
till en samlad långsiktig bild av Region Gotlands kommande investeringsbehov. Behoven
ska baseras på den demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden. Planen
ligger med som ett planeringsunderlag för det inledande arbetet inför kommande budgetberedning.
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Anvisningar
Nämnden ska i text, inklusive grov kostnadsbedömning, beskriva sina större behov av investeringar de kommande tio åren.
Investeringarna ska delas in i de fyra investeringsgrupperna:
1. Investeringar inom skattefinansierad verksamhet
2. Strategiska investeringar
3. Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet
4. Investeringar för exploatering
Utgångsläget för investeringsplanen är demografisk utveckling, nuvarande investeringsbudget och -plan samt kompletteringsbudget. Nämnden ska också göra en bedömning av drift-
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konsekvenser framåt, såsom behov av medarbetare, och hur dessa kommer att påverka
nämnden. Det kan vara ökade, men också minskade behov.
Nämnden behöver inte beskriva mindre investeringsbehov eller ange exakta summor för
kommande behov då detta inte alltid är möjligt i denna tidiga fas. I kommande strategiska
plan och budget kommer beloppsbaserade investeringsförslag för de kommande fem åren
att presenteras som utgör beslutsunderlag till regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget.

3. Investeringsbehov inom skattefinansierad verksamhet
Teknikförvaltningens skattefinansierade verksamhet omfattar fastighetsförvaltning, kollektivtrafik, hamnverksamhet, gator, vägar, trafik, parker, projektledning, fordonsorganisation
och försörjningsverksamhet. Att bidra till en positiv utveckling av det Gotländska samhället
kräver såväl ny- som reinvesteringar. Beräknat investeringsbehov inom den skattefinansierade verksamheten beräknas till närmare 1 200 miljoner kronor under planperioden.
3.1 Mark- och stadsmiljö, gator och vägar

Investeringar inom mark- och trafikavdelningen kommer inte att innebära något behov av nya
medarbetare. Investeringarna kommer att innebära ökade drift- och kapitalkostnader och verksamheten behöver få kompensation för detta.
3.1.1 Gator och trafik

Beläggningsprogram

Behovet av investeringar för Region Gotlands tätortsvägar är stort. Arbetet inom beläggningsprogrammet startades 2020 och kommer att pågå under ett antal år framöver. Under
perioden är investeringsbehovet kopplat mot ett systematiskt beläggningsprogram om cirka
12 miljoner kronor per år fram till 2024 och därefter 10 miljoner kronor per år. Syftet med
investeringarna är att höja standarden till godtagbara nivåer och därefter bibehålla nivån
med syfte att inte äventyra trafiksäkerheten. Det totala investeringsbehovet under perioden
uppgår till 104 miljoner kronor.
Uteblivna investeringar under perioden skulle innebära att driftskostnaderna ökar avsevärt.
Syftet med beläggningsprogrammet är att åtgärda den underhållsskuld som identifierats innan programmet startades. Det var inte möjligt att arbeta av underhållsskulden med enbart
felavhjälpande underhåll utan en extra satsning var nödvändig. Livslängden för beläggningen på huvudgator och stora delar av vägnätet i tätorter är cirka sju år. En drifts- och
underhållsplan finns framtagen för de vägar där Region Gotland är väghållare. Investeringarna i beläggningsprogrammet innebär ökade kapitalkostnader som idag inte ryms i tilldelad
anslagsram.
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Enskilda vägar med statsbidrag

Investeringarna syftar till att bibehålla standarden på enskilda vägar med statsbidrag. De enskilda vägarna ägs av privata fastighetsägare samt av regionen och som har fast boende invånare. Att utföra förbättringar på enskilda vägar med statsbidrag är ett frivilligt åtagande
för regionen så länge Region Gotland på uppdrag av Trafikverket genomför drift- och underhållsåtgärder. De enskilda vägarna med statsbidrag är i behov av investeringsmedel, som
under perioden uppskattas till 15 miljoner kronor, i syfte att bibehålla en godtagbar standard. Investeringarna i enskilda vägar innebär ökade kapitalkostnader som idag inte ryms i
tilldelad anslagsram.
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Belysning

I projektet för armaturbyten avseende gatubelysning kvarstår cirka 1 400 armaturer och gäller främst i Visby. Investeringen beräknas till cirka 6 miljoner kronor. Därutöver krävs en
årlig budget för reinvesteringar. Under perioden kommer stolpar till belysningen behöva
bytas ut. Årliga investeringar på i genomsnitt 2-3 miljoner kronor kommer att behövas under perioden.
Trafiksäkerhet

Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt i trafiken. Fortsatt behov finns framöver för att öka trafiksäkerheten på Gotland
generellt men också ett arbete kvarstår med att öka trafiksäkerheten i anslutning till öns
skolor. Länsplan för transportinfrastruktur gör det möjligt för Region Gotland att ansöka
om statlig medfinansiering upp till 50 procent av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Uppskattat behov för att förbättra trafiksäkerheten är cirka 3,5 miljoner kronor per år.
Cykel

Enligt vision 2025 ska cykelåkande öka med 30 procent över en 15-årsperiod. Antagen cykelplan ligger till grund för de investeringar som behöver genomföras. Investeringarna syftar till att både öka trafiksäkerheten på befintliga gång- och cykelvägar samt till att utveckla
och bygga ut nya cykelvägar i och omkring tätorter. Länsplan för transportinfrastruktur gör
det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 procent av
totalkostnaden för cykelåtgärder. Uppskattat behov av investeringsbudget under perioden
är cirka 2-3 miljoner kronor per år. I samband med att ny översiktsplan ska tas fram kommer en ny cykelplan för Gotland tas fram. När cykelplanen är färdigställd kan investeringsbehovet behöva revideras.
Enkelt avhjälpta hinder

En tillgänglighetsstrategi togs fram under 2015 vilken ligger till grund för vilka investeringar
som behöver göras. Syftet med investeringen är att öka tillgängligheten i tätorter för bland
annat personer med funktionsvariationer. Länsplan för transportinfrastruktur gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 procent av totalkostnaden för tillgänglighetsåtgärder i trafikmiljö. Uppskattat behov av budget under perioden är cirka 0,5-1,0 miljoner kronor per år. Det finns ett behov av att uppdatera tillgänglighetsstrategin och ta fram en tillgänglighetsplan. När det är genomfört kan investeringsbehovet behöva revideras.
Parkering
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Den beslutade parkeringsstrategin kräver investeringar framöver. Utveckling för att hitta
hållbara parkeringslösningar som exempelvis laddningsplatser för elfordon kräver investeringsinsatser. Exploatering av nya bostadsområden kräver smarta parkeringslösningar. Investering i parkeringsdäcket i kvarteret Dovhjorten krävs i närtid. Uppskattat investeringsbehov är 2-4 miljoner kronor per år under perioden.

5 (24)

Region Gotland
Teknikförvaltningen

Trafiksignaler

Investeringar i trafiksignaler kommer att krävas framöver. Flertalet korsningar kommer behöva göras om under planperioden. I vissa korsningar kan trafiksignalerna tas bort när
korsningarna byggts om. Det gäller följande korsningar:
- Söderväg/Guteväg
- Solbergagatan/Peder Harings väg
- Solbergagatan/Östra Hansegatan
- Solbergagatan/Skolportsgatan
- Solbergagatan/Österväg/Norra Hansegatan
- Norra Hansegatan/Jägargatan/Birkagatan
- Broväg/Hangarvägen
- Hangarvägen/Lummelundsväg
Högst prioritet har åtgärder på anläggningarna vid Söderväg/Gutevägen samt vid Solbergatanan/Peder Hardings väg. Exakt investeringsbehov tas fram i kalkyler för korsningarna
framöver. Uppskattat investeringsbehov är cirka 1-2 miljoner kronor under perioden.
Broar

Investering i ett antal broar kommer behöva genomföras under perioden. Det gäller broar i
Klintehamn samt Slite. Kalkyler kommer att tas fram för dessa broar.
Betonggator

Betonggator i Site och Klintehamn kommer behöva tas om hand under perioden likt det
projekt som Trafikverket genomfört i Hemse under 2020. Kalkyler finns ännu inte framtagna.
Trafiklösning kryssningskajen

Investeringar i trafiklösning för gångtrafikanter till och från kryssningskajen kommer krävas
inom kort. Dagens tillfälliga brolösning är inte hållbar på längre sikt. En förstudie med
uppdrag att se på tänkbara lösningar pågår. Förstudien beaktar olika alternativ med olika
scenarion gällande risker, trafiksäkerhet och funktion. Resultatet av förstudien kommer att
presenteras under första kvartalet 2022.
Utveckling av serviceorter

För att utveckla trafiksäkerhet, gång- och cykelstråk, tillgänglighet, parker och lekplatser i
våra serviceorter är det bra att det finns separata tilldelade medel som enbart ska användas
på landsbygden. Länsplan för transportinfrastruktur gör det möjligt för Region Gotland att
ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 procent av totalkostnaden för tillgänglighetsåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder och cykelåtgärder. Uppskattat behov av budget under perioden är cirka 1,5 miljoner kronor per år.
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Innerstadsutveckling

För att stärka och utveckla världsarvsstaden och dess närområden som ett attraktivt besöksmål och för att öka attraktiviteten för boende på Gotland behövs investeringar framgent. En ny strategi för världsarvet är framtagen och under 2021 kommer arbetet med en
handlingsplan att fortsätta. Strategi och handlingsplan kommer generera investeringar framöver. Uppskattat behov av investeringsbudget under perioden är cirka 1 miljoner kronor
per år.
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3.1.2 Kollektivtrafiken

Behovet av investeringar och upprustning är stort inom kollektivtrafiken då detta inte har
skett under flertalet år. I trafikförsörjningsprogrammet framgår följande ”Alla bytespunkter
och de mest utnyttjade hållplatserna ska vara utrustade med hållplatsstolpe på båda sidorna av vägen, hållplatsnamn, tidtabellsanslag, väderskydd och belysning. Miniminivån på hållplats ska vara hållplatsstolpe
på båda sidorna av vägen, hållplatsnamn samt tidtabellsanslag.” Utöver detta finns det behov att
tillgänglighetsanpassa ett antal hållplatser för att möjliggöra resande för personer med funktionsvariationer. För att säkerställa en tillräckligt hög attraktivitet krävs det ett bra kollektivtrafikutbud. Pendlarparkeringar skulle därför företrädesvis byggas längs stomlinjerna, såsom de redan befintliga parkeringarna vid hållplatserna Lye (linje 11), Takstens och Othems kors (båda vid linje 20). Det ska utredas ytterligare lägen för pendlarparkeringar, primärt i Burgsvik och Fårösund.
Tabell 1: Bytespunkter och hållplatser som ska vara fullt tillgängliga till år 2025 enligt gällande trafikförsörjningsprogram.
Bytespunkt

Planeras vara fullt tillgänglig till

Visby busstation
Visby hamnterminal
Hemse busstation
Visby flygplats
Roma
Burgsvik
Klintehamn
Lärbro
Slite
Fårösund Kronhagsvägen

redan utbyggd
redan utbyggd
redan utbyggd
2022
2022
2022
2025
2025
2025
2025

Hållplats

Fullt tillgänglig till

Region Gotland
Tingstäde
Hemse vårdcentral
Dalhems affär
Hemse kyrka
Lye

redan utbyggd
Enl. plan 2019-2020
Enl. plan 2019-2020
Enl. plan 2019-2020
Enl. plan 2019-2020
Enl. plan 2019-2020

(statliga
(statliga
(statliga
(statliga
(statliga

medel)
medel)
medel)
medel)
medel)

Ej
Ej
Ej
Ej
Ej

genomförd
genomförd
genomförd
genomförd
genomförd

Till följd av att investeringar inte genomförts enligt tidplanen i trafikförsörjningsprogrammet kommer åtgärderna i tabellen ovan inte kunna slutföras senast 2025. Att genomföra investeringarna enligt planen samt ytterligare åtgärder såsom tillgänglighetsanpassningar,
pendlarparkeringar med mera skattas behovet till 5 miljoner kronor per år 2022-2032 vilket
innebär ett totalt investeringsbehov på 55-60 mnkr.
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3.1.3 Parker, rekreationsområden och dylikt

Investeringar behöver göras i våra parker. Syftet är att öka besöksvärdet för fast boende
och besökare samt renovera och restaurera platser i parkerna för att effektivisera driften
och ge ett högre besöksvärde. Med anledning av Coronapandemin har behovet hos våra
medborgare ökat av uteaktiviteter och vi ser en större efterfrågan av våra gröna områden,
utegym, grillplatser och toaletter. Uppskattat investeringsbehov under perioden är cirka
1 miljoner kronor per år.
Lekplatser

Investeringar behövs för att utveckla och öka tillgängligheten av lekplatser på Gotland. Renovering och anläggning av en central tillgänglig lekplats med högt lekvärde i tätorterna gör
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att vi kan ta bort mindre lekplatser som är i dåligt skick och där driftskostnaderna är förhållandevis höga. Dagens lekplatser är eftersatta vilket innebär att ett stort investeringsbehov.
Arbetet genomförs enligt framtagen lekplatsstrategi och handlingsplan för lekplatser. Uppskattat investeringsbehov under perioden är 3 miljoner kronor per år.
Bad och besöksplatser

Syftet med investeringar i våra bad och besöksplatser är att öka tillgängligheten, säkra och
byta bryggor vid badplatserna samt genomföra utbyten av toaletter. Arbetet genomförs enligt framtagen badplatsstrategi. En handlingsplan är under framtagande vilken kommer att
specificera investeringsbehoven. Uppskattat behov av budget under perioden är cirka
1 miljon kronor per år.
Träd

Arbete pågår med trädinventering och framtagande av en trädplan. Investeringar kommer
behöva genomföras framöver. Mer specificerat investeringsbehov kommer framkomma av
trädplanen. I dagsläget är det uppskattade investeringsbehovet cirka 0,5 miljoner kronor per
år.
Klintkanten i innerstaden

Utredningar kommer behöva genomföras gällande klintkanten i Visby innerstad i syfte att
identifiera behoven av åtgärder med förslag på lösningar. Stora investeringar kommer sannolikt behöva genomföras under perioden.
Almedalsscenen

Scenen i Almedalen är i behov av underhåll och önskemål finns om ombyggnation i syfte
att möta nya behov. Uppskattat investeringsbehov är cirka 3 miljoner kronor. En förstudie
är under framtagande som kommer att påvisa uppdragets omfattning.
Kvarnarna

Investeringsbehov finns fortsättningsvis för våra kvarnar för att bibehålla önskvärd standard. Kalkyler finns ännu inte framtagna för perioden.
3.1.4 Översiktsplaner och program

Program Klintehamn 2030

Ärendenr TN 2022/18 Datum 2022-02-10

Regionfullmäktige beslutade 2019 om Program Klintehamn 2030. Nästa steg är att en förstudie för genomförande ska tas fram. De åtgärder som beskrivs i programmet gällande
bland annat trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet kommer kräva stora investeringar fram till 2030. Investeringsmedel måste framöver avsättas årligen i tekniska nämndens budget och i länsplan för transportinfrastruktur. I förstudien för genomförande kommer framtida investeringsbehov att specificeras närmare.
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Ny översiktsplan

Arbetet med en ny översiktsplan pågår. En översiktsplan ska sedan mynna ut i genomförandeplaner vilka i sin tur kommer generera behov av investeringar. Exempel på vad investeringsbehov som kommer att framgå av genomförandeplanerna är nya gång-och cykelvägar, utveckling av kollektivtrafik samt parker och andra utomhusmiljöer.
3.2 Hamnverksamhet

Inom den skattefinansierade hamnverksamheten finns investerings- och reinvesteringsbehov om cirka 55 miljoner kronor under perioden 2023-2032. Regionen ska enligt hamnstrategin fokusera på de strategiska hamnarna Visby, Klintehamn och Slite samt de hamnar
som behövs för den gotländska näringen framförallt Herrvik och Ronehamn.
Investeringsmedlen kommer dels att nyttjas till fortsatt iordningställande av logistikytor och
toppning med asfalt i Klintehamns hamn och dels till rensmuddring av de mindre hamnarna. I Visby hamn finns behov av att reinvestera i flytbryggor samt reinvestering avseende spont och grundläggande kajkonstruktioner för Holmens nock och östra sida.
De direkta driftskonsekvenserna av investeringarna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via den skattefinansierade hamnverksamheten. Hamntaxan bedöms med en årlig indexuppräkning klara att bära kostnaderna av de planerade investeringarna. Investeringarna
innebär inget ökat behov av personal.
3.3 Fastighetsförvaltning

Region Gotlands fastighetsbestånd består av cirka 170 fastigheter med cirka 500 byggnader
vilka till störst del är byggda under 50- till 70-talen. Det totala investeringsbehovet inom
fastighetsförvaltningen uppgår till 785 miljoner kronor under planperioden.
Nya lagar och krav på miljöeffektiva fastigheter kommer att medföra behov av investering i nya
system utöver de behov som redovisas som fastighetsansvar, planerat underhåll och ventilation.
Exempel på sådana åtgärder är installation av solceller/solfångare och ladd-infrastruktur. Fastighetsavdelningen ser även ett stort investeringsbehov i form av komfortkyla i lokaler som en
konsekvens av klimatförändringar och högre ställda krav på inomhusklimatet. Behov finns
bland annat i fastigheten Korpen 5 där ingen komfortkyla idag finns installerad och Visby lasarett där kapaciteten på befintlig komfortkyla inte är tillräcklig.
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3.3.1 Fastighetsägaransvar och planerat underhåll

Rollen som fastighetsägare medför ansvar för att fastigheterna uppfyller myndighets- och lagkrav. Ett årligt investeringsanslag behövs för att säkerställa att regionens fastighetsbestånd förvaltas i enlighet med ställda krav. Investeringsanslaget omfattar även investeringar för planerat
underhåll. Planerat underhåll utförs med periodicitet längre än ett år och syftar till att återställa
en byggdelsfunktion. Åtgärderna avser såväl inre- som yttre underhåll. Under perioden 1996 till
2013 halverades underhållsbudgeten vilket resulterade i en underhållsskuld. När nivån av underhåll återställdes har prioriteringen varit att utföra inre underhåll och investera i tekniska system/anläggningar.
Under planperioden finns behov av ett flertal större underhållsåtgärder i form av bland annat takbyte och renoveringar av fasader där även tekniska system behöver ersättas. Ökade
krav avseende driftsäkerhet innebär att tekniska system måste bytas ut då nuvarande lösningar har uppnått eller börjar uppnå slutet av sin tekniska livslängd. Vissa av underhållsåtgärderna innebär att verksamheter tillfälligtvis måste evakueras till andra lokaler. Exempel
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på åtgärder som måste genomföras är utbyte av ett antal låg- och högspänningsställverk, renoveringar av fasader, fönster och tak, utbyte av avloppsstammar, dräneringar av husgrunder samt utbyte av brandlarm, passagesystem, hissar, pelletspannor, värmeanläggningar och
kylanläggningar med mera.
För perioden 2023-2032 bedöms ett årligt behov på 60 miljoner kronor för fastighetsägaransvar och planerat underhåll. Totalt investeringsbehov under perioden bedöms till 600
miljoner kronor.
Investeringarna innebär ökade kapitalkostnader vilka finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt påslag på internhyran. Investeringarna innebär inget ökat behov
av personal men kommer kräva ökad kompetens hos avdelningens befintliga personal.
3.3.2 Utbyte av befintlig ventilation

Det finns idag krav i plan-och bygglagen som reglerar hur lokalers ventilationssystem ska utformas för att uppfylla ett tillfredställande inomhusklimat. Ventilationsanläggningar kontrolleras regelbundet, enligt, bestämmelserna för obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Det handlar ofta
om att byta ut kanalisation och fläktar med tillhörande styr och reglerutrustning. De åtgärder
som utförs medför generellt att energi- och miljöbesparingar görs vilket leder till lägre belastning på miljön.
För perioden 2023-2032 bedöms ett årligt behov om 15 miljoner kronor. Totalt investeringsbehov under perioden beräknas till 150 miljoner kronor.
Ökade kapitalkostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt påslag på internhyran. Investeringarna innebär inget ökat behov av personal.
3.3.3 Uppförande av solceller
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I arbetet med att minska Region Gotlands klimatavtryck har Tekniska nämnden fått i uppdrag att ta fram en solcellsstrategi. Strategin ska redovisas i regionfullmäktige under första
kvartalet 2022. En möjlighet är att öka Region Gotlands egenproduktion av el, exempelvis
genom att investera i solceller. I framtagandet av denna motion har arbetsgruppen tittat på
det arbete som TKF/FFA genomfört med energieffektiviseringar i fastigheter (EPC) och
man föreslår ett liknande arbetssätt med solceller. Om sollcellsstrategin antas av regionfullmäktige innebär det att regionen ska satsa på solceller enligt EPC-modellen måste ytterligare investeringsmedel tillskjutas årligen. För perioden 2023-2032 bedöms ett årligt behov
på 1 miljoner kronor för införande av solceller på befintliga byggnader. Totalt investeringsbehov under perioden bedöms till 10 miljoner kronor. Mer specificerat investeringsbehov
kommer att kunna beräknas efter att inventering av lämpliga fastigheter att investera solceller i har genomförts.
Genom att installera solceller minskar Region Gotlands klimatpåverkan och bidrar till att
minska effektbehovet av el. Kostnaden för elförbrukningen minskar. Normal återbetalningstid ligger på runt 10 år. Den ekonomiska livslängden på solceller kan beräknas till
cirka 35 år. De ökade kapitalkostnaderna för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt påslag på internhyran.
3.3.4 Ställverk Visby Lasarett

Sjukhusets ställverk är mer än 20 år gammalt och har passerat sin tekniska livslängd. Det
finns ingen tillgång på reservdelar och ställverket behöver bytas ut. Sjukhuset bedriver en
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verksamhet som är elintensiv och elberoende. Elförsörjningen säkerställs med reservkraft
och UPS (avbrottsfri elkraft) och ett fungerande ställverk är nödvändig för att dessa backupsystem ska fungera. Ett ställverk för elkraft fyller många funktioner för att en verksamhet ska kunna vara driftsäker. Den huvudsakliga uppgiften för ett ställverk är att, på ett säkert sätt, dirigera den ingående kraften till olika utgående ledningar. Ett ställverk har därför
vid varje in- och utgående ledning en frånskiljare eller brytare. I dessa finns ett reläskydd
som fungerar som en typ av säkring. Eftersom olika verksamheter kräver olika mycket elkraft, och på olika sätt, är det därför viktigt med ett specialanpassat ställverk.
I befintlig budget för nya ställverk finns 15 mkr. I en pågående förstudie beräknas att dessa
investeringsmedel inte kommer att räcka till utan bedömer att ytterligare 15 miljoner kronor
behöver skjutas till.
Ökade kapitaltjänst kostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt pålägg på internhyran.
3.3.5 Reservvattenverk Visby Lasarett

Sjukhuset förbrukar stora mängder dricksvatten under ett dygn. Försörjning av vattnen sker
via det kommunala vattennätet. För att säkerställa tillgången av vatten vid ett avbrott i det
kommunala vattennätet finns en reservvattentäkt för sjukhusets vattenförsörjning. Reservvattentäkten levererar idag otjänligt vatten på grund av för högt inslag av bor. Enligt rekommendationer från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ska detta finnas reservvatten för att upp nå kravet på det ”Det robusta sjukhuset”. För att säkerställa
tillgången av vatten så behöver sjukhuset bygga ett reservvattenverk för bräckt vatten. Om
investeringen inte genomförs blir det stora konsekvenser både för patienter och verksamhet om ett driftavbrott på den kommunala vattenförsörjningen uppstår.
Ökade kapitalkostnader täcks via internhyran för HSF. Eventuellt behov av ramförstärkning äskas av HSF. Investeringsbehovet kommer att beräknas under planperioden.
3.3.6 Parkeringshus/garage till Visby Lasarett

Parkeringssituationen på och omkring sjukhuset är ansträngd och har varit föremål för ett
antal diskussioner och utredningar under ett antal år. Parkeringsfrågan måste ingå som en
del i fastighetsutvecklingsplan för Visby lasarett och där beaktas som ett av många behov
som måste tillgodoses för ett väl fungerande sjukhus. Ansvarig för fastighetsutvecklingsplanen är hälso- och sjukvårdsnämnden.
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3.3.7 Investeringar för att utveckla regionens fastigheter.

Hyresgäster i regionens fastigheter har ofta önskemål om att utveckla de fastigheter där
man bedriver sin verksamhet. Exempel på föreslagna åtgärder är nya eller fler parkeringsplatser, asfalterade ytor, cykelgarage/cykelställ, sopbodar/förråd och infrastruktur för laddning av elfordon. Det finns även ett stort investeringsbehov av komfortkyla i lokaler som
är en konsekvens av klimatförändringar och högre ställda krav på inomhusklimatet. Behov
av komfortkyla finns bland annat i fastigheten Korpen 5 där ingen sådan funktion finns installerad idag och på Visby lasarett där kapaciteten på befintlig komfortkyla inte är tillräcklig. Dessa önskemål ryms inte i budget för fastighetsägaransvar och planerat underhåll och
för att möta dessa önskemål behövs ytterligare investeringsanslag.
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För perioden 2023-2032 bedöms ett årligt behov på 1 miljoner kronor för införande på befintliga byggnader. Totalt investeringsbehov under perioden bedöms till 10 miljoner kronor.
Eftersom sådana investeringar har karaktären av verksamhetsanpassning så bör investeringen finansieras med respektive objekts internhyra.
3.4 Försörjningsverksamhet

Under perioden finns ett investerings- och reinvesteringsbehov motsvarande cirka 10 miljoner kronor. Investeringbehovet består i ny- och reinvestering i kontors- och konferensrumsmöbler på Visborg samt maskiner till städverksamheten. Utöver detta så övervägs införande av paternosterverk i verksamheten samt reinvestering i truckar.
Som en konsekvens av Coronapandemin förväntas utökade krav på beredskapslager de
kommande åren. Beroende hur dessa krav kommer att se ut kan ytterligare investeringsbehov uppkomma för att utöka och anpassa lokalytor för lagerhållning.
De direkta driftskonsekvenserna av investeringarna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via den interndebiteringsmodell som används för försörjningsverksamhetens tjänster.
Investeringarna innebär inget ökat behov av personal.

4. Investeringsbehov inom avgiftsfinansierad verksamhet
Den avgiftsfinansierade verksamheten inom teknikförvaltningen omfattar vatten och avlopp, avfallsverksamhet samt linjehamnen och kryssningskajen. Dessa är verksamheter med
stora investeringsbehov vilket i synnerhet gäller för VA-verksamheten. Det totala investeringsbehovet inom den avgiftsfinansierade verksamheten uppgår till cirka 2 600 miljoner
kronor under planperioden.
4.1 VA-verksamhet
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Under perioden 2022-2032 kommer ett antal projekt, i enlighet med den VA-plan som antogs 2018, att genomföras. VA-planen är framtagen för säkra och utöka Gotlands allmänna
vatten- och avloppsförsörjning. En del av dessa är investeringsprojekt som avser att utöka
verksamhetsområdena. En annan viktig del är att reinvestera i de befintliga anläggningarna
för att hålla dem i användbart skick samt förnya inom det befintliga ledningsnätet.
VA-verksamhetens investeringsbehov under perioden 2022-2032 är omfattande och uppgår till cirka 2 500 miljoner kronor.
I VA-planen föreslås ett antal åtgärder utifrån det bedömda VA-läget på Gotland. Dessa åtgärder och önskat exploateringsbehov måste anpassas till VA-verksamhetens resurser, vilka
har till huvuduppgift att säkerställa den dagliga driften och leveransen av dricksvatten samt
rening av avloppsvatten. Prioritering av åtgärder avseende reinvesteringar, investeringar
och arbete med VA-planen görs fortlöpande. Nivåerna i våra grundvattentäkter återhämtar
sig inte eller mycket långsamt. Till följd därav krävs investeringar likt överföringsledningen
mellan Klintehamn och Visby samt att förstärkning av eller nytt dricksvattenverk i Visby
behöver tidigareläggas jämfört med tidigare planer.
Extra investeringsutrymme behövs i syfte att underlätta utvecklingsidéer exempelvis via
olika forum/digitala plattformar för olika hållbara perspektiv avseende vattenanvändning
med mera kopplat till de investeringsprojekt som genomförs.
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4.1.1 Överföringsledningar VA

I och med Kvarnåkershamns bräckvattenverks färdigställande under 2020 uppstår behov
av att anlägga överföringsledningar från verket mot, till exempel, Visby.
4.1.2 Sanering VA-ledningsnät

Det finns framtida behov av att sanera ledningsnätet. Saneringen av ledningsnätet innebär
att byta ut ledning mot ny ledning eller relining (ledning i ledning eller ”strumpa” i ledning).
VA-infrastrukturen byggdes ut framför allt under 1950-, 60- och 70-talen. Ledningar har en
livslängd på 50-70 år. Med en förnyelsetakt på en procent innebär det att det tar 100 år innan hela ledningsinfrastrukturen är förnyad. En konsekvens att inte förnya ledningsnätet är
driftproblem i form av leveransavbrott eller otjänligt vatten.
4.1.3 Reinvesteringsprojekt VA (Ombyggnad och nyinvestering VA)

Stora delar av de gotländska kommunala vatten- och avloppsanläggningarna närmar sig slutet av sin tekniska livslängd. Konsekvenserna av tidigare besparingar på underhållssidan är
att investeringsbehoven är stora. Renoveringar ska genomföras för att förlänga den tekniska livslängden.
4.1.4 Ny- och reinvestering vattenverk

Det finns ett behov av att bygga om och nyinvestera i regionens vattenverk. Syftet med investeringarna är att uppdatera vattenverken till gällande krav genom om- och tillbyggnad
samt nybyggnation. Nyinvestering av ett eller två nya vattenverk för dricksvattenförsörjning
till Visby uppskattas till 550 miljoner kronor. Nya verk behövs för att förstärka dricksvattenförsörjningen för Visby tätort.
4.1.5 Ny- och reinvestering avloppsreningsverk

Det finns behov av att bygga om och nyinvestera i regionens avloppsreningsverk. Syftet
med investeringarna är att uppdatera avloppsreningsverken till gällande krav.
4.1.6 Dagvatten

Syftet med investeringarna är att transportera bort dagvatten från fastigheter, gator och allmän platsmark. Investeringsbehovet uppgår till cirka 5,5 miljoner kronor under perioden.
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4.1.7 Sammanställning nyinvestering Va-anläggningar

Det totala investeringsbehovet för projekten nedan beräknas till cirka 1 500 miljoner kronor under perioden.
Avloppsreningsverk Fårö
Fårö vattenverk eller ledning från Fårösund
Vattenverk Kappelshamn eller ledning från Lärbro/Hangvar
VA-överföringsledningar Valleviken
Nytt vattenverk Lärbro
VA-överföringsledningar vid Stenkyrka
Visby vattenverk och Tingstäde vattenverk
Visby råvattenledning
VA-ledningar för utbyggning
Förstärkning eller nytt vattenverk Roma
Dricksvattenledning/överföringsledning Hemse-Ljugarn
Dricksvattenledning/överföringsledning Klintehamn – Tofta
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Nytt avloppsreningsverk Hemse (inkl syd/östra Gotland)
VA-överföringsledningar Burs-Stånga
Visby dricksvattenförsörjning
Nyinvesteringar kommer att innebära ökade kapitalkostnader vilka ska finansieras via VAtaxan. Prioriteringar krävs för att undvika stora taxehöjningar och för löpande anpassningar
av driftsorganisationen.
4.2 Avfallsverksamhet

Att göra avfall till en resurs är en viktig ledstjärna för avfallsverksamheten. Att utveckla
verksamheten i den riktningen och genomföra erforderliga reinvesteringar i anläggningar
och utrustning innebär en stor utmaning. Utmaningen ligger i att finansiera de investeringsbehov som hittills framkommit inom ramen för en godtagbar nivå för avfallstaxan. Det totala investeringsbehovet för perioden beräknas till mellan 95 och 130 miljoner kronor.
4.2.1 Slite deponi

Ett aktivt arbete pågår för att minska behovet av deponering och huvudinriktningen är att
resurser ska återvinnas i allt högre utsträckning. Slite deponi är Gotlands enda aktiva deponi. Syftet med investeringen i Slite deponi är att säkra och utveckla avfallsanläggningen.
Målet är en långsiktigt hållbar avfallshantering där tillgången till en deponi på Gotland säkras. Investeringen rymmer utbyggnad av deponi inom anläggningen för ett långsiktigt behov av deponering av avfall som inte är möjligt eller lämpligt att behandlas på annat sätt.
Investeringsprojekt pågår sen 2020 och ska avslutas under 2025. Investeringen för de pågående investeringsprojekten beräknas till cirka 30 miljoner kronor. Investeringsbehovet för
planperioden är idag svår att beräkna men uppskattas till cirka 50 miljoner kronor inklusive
de pågående investeringsprojekten.
En effekt av investeringarna är möjligheten att öppna deponin för externt mottagande av avfall. Idag tas enbart avfall från interna verksamheter emot. Investeringen kommer att innebära
ökade kapitalkostnader och behov av nya medarbetare för att kunna sköta driften av den nya
anläggningen. Ökade driftskostnader finansieras via avgiftstaxan.
4.2.2 Avfallsplan 2020-2030

Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand. Det är den som är utgångspunkten gällande
avfallshanteringen i hela landet och avfallsplanens grundsten.
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De juridiska och politiska utgångspunkterna för avfallsplanen är flera. De som avfallsplanen baseras på är följande:
 FN:s Agenda 2030 (FN:s globala hållbarhetsmål)
 EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) inkl. avfallshierarkin)
 Miljöbalken (1998:808)
Avfallsplanen ska enligt regelverk revideras vart fjärde år. Uppkommande revidering sker
2023. Kostnaderna för genomförandet av aktiviteterna i avfallsplanen är inte beräknade och
en ny version av planen kommer innefatta sådana beräkningar.
Huvudmålet med Avfallsplanen och Avfallshierarkin är att förebygga uppkomsten av avfall.
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Under perioden 2022-2032 kommer ett antal projekt, i enlighet med den 2021 antagna Avfallsplanen, att genomföras. Arbete i enlighet med avfallsplanens mål att förebygga avfall
kommer att innebära investeringar under planperioden i följande projekt :
Återvinningscentraler

Återvinningscentralerna är en viktig motor inom avfallsverksamheten. Ett genomgripande
arbete har gjorts under 2021 i syfte att utreda antal, placering och driftsformer för framtida
återvinningscentraler. Utredningen visar att det finns ett omfattande förnyelsebehov till
följd av nya lagkrav och kommande verksamhetsförändringar. Reinvesteringstakten i anläggningarna har varit för låg under ett antal år. Under 2022 görs en upphandling av fortsatt
extern drift av fem återvinningscentraler med liknande upplägg som dagens. Avtalet ska
sträcka sig från 2022-2024. Under den tiden ska förvaltningen fortsätta arbetet med hur
framtidens återvinningscentraler ska utformas och placeras. Framtida driftsformer och övriga vägval kommer att påverka investeringsbehoven. Investeringar kommer sannolikt avse
sorteringsytor, ramper, personalutrymmen med mera. Utredningen visar på investeringsbehov på mellan 22 och 41 miljoner kronor beroende på vilket alternativ för framtida drift
som väljs.
Under planperioden finns därutöver ett behov av att anskaffa containers till återvinningscentralerna. Behovet är dels ersättning men även för nya fraktioner. Investeringsbehovet
för perioden 2023-2032 beräknas till cirka 10-15 mnkr beroende på nämndens beslut avseende framtidens återvinningscentraler.
Öka andelen återbruk

Enligt avfallsplanens mål 2 ska det 2025 vara enklare för Gotlands invånare och besökare
att återanvända/återbruka begagnade varor samt att återanvändning av bygg- och rivningsavfall har ökat. Återbruk ska implementeras först och främst i avfallshanteringen på Gotlands ÅVC. Beräknad kostnad för inköp av containers samt planeringstid beräknas till cirka
100 000 kronor. Återvinningscentraler på Gotland ska utvecklas till mötesplatser för återbruk och kommunikation kring kretslopp och hållbarhet. Beräknad kostnad 0,5 miljoner
kronor.
Avfallshantering i offentliga miljöer

Enligt avfallsplanens mål 3 går år 2025 avfall och material som inte kan återbrukas till materialåtervinning och att andelen källsorterat avfall har ökat. För att uppnå målet behövs ett
arbete med att minska antalet sopkorgar i offentlig miljö och införa källsortering. Beräknad
kostnad uppgår till 1 miljon kronor.
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Minska andelen till avfallsförbränning

Av mål 4 i avfallsplanen framgår att resurserna i det avfall som uppstår ska tas tillvara på
Gotland. Målet är att år 2025 har återvinningen av energi och näring från avfall ökat. EU:s
nya avfallslagstiftning ställer krav att andelen avfall som går till förbränning ska minska, en
skatt på avfallsförbränning har därför införts hos medlemsländerna. Kraven på utsortering
från det brännbara avfallet ökar och således ska matavfall och olika material sorteras ut för
återvinning istället för att energi utvinnas. Källsortering måste underlättas, vilket kräver
stora insatser i samtliga hanteringssteg som är kostnadsdrivande. Utökat antal sorteringsfraktioner på ÅVC beräknas innebära investeringsutgifter om cirka 2 miljon kronor.
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4.2.3 Ny lagstiftning med utökat avfallsansvar
Från 2022 har Regionen ansvar (och kostnad) för att omhänderta tidningar där insamling
sker som idag på återvinningsstationerna men i utökad volym. Producentansvar för insamling av förpackningar utreds igen och kommer påverka hanteringen framöver. Det utökade
regionala ansvaret medger en utökad kostnad för avfallsverksamheten som i dagsläget inte
går att uppskatta då förändring inte är beslutad.
4.2.4 Maskiner och fordon inom avfallsverksamheten

Investeringsbehov vad gäller maskin- och fordonsanskaffning till avfallsverksamheten påverkas av vilka framtida vägval som görs för drift av återvinningscentraler, förändringsarbete inom slamverksamheten och igångsättningen av masshanteringscentrum inom Region
Gotland. Samtidigt finns, oavsett vägvalen, löpande behov av reinvesteringar för att bibehålla godtagbar driftstandard och driftsäkerhet. Investeringsbehoven avser slambilar, lastmaskiner, flakväxlare, grävmaskin, sopmaskin m.m. Investeringsbehovet för perioden beräknas med dagens driftsformer till cirka 40-50 miljoner kronor.
4.3 Linjehamn

Under perioden finns ett investerings- och reinvesteringsbehov inom den avgiftsfinansierade hamnverksamheten med cirka 205 miljoner kronor. Investeringbehovet består i fortsatt reinvestering i färjeläge 7 vars livstid förlängs genom korrosionsskydd av spont. Då linjetrafiken numera trafikerar Visby hamn med tre stora fartyg har nyttjandegraden av färjeläge 7 ökat. Därför finns behov av att investera i färjeläge 7 med nya fenderverk och ny
ramp samt utfyllnad av område nordost om oljepiren för att tillskapa nya logistikytor. För
att skapa redundans och hantera det stora antalet fartyg i hamnen finns behov att möjliggöra för passagerarfärjorna att förtöja vid oljekajen. Detta genom att oljekajen förses med
bland annat nya fenderverk.
Hamnterminalen, som byggdes år 1982 och dimensionerades då för 800 000 passagerare
per år, är i behov av modernisering och om-/tillbyggnad för att hantera dagens stora
mängd passagerare (2019 ~1,8 miljoner passagerare) samt möjliggöra trafik av ett ytterligare
rederi. Färjetrafiken till Tyskland innebär att Visby hamn måste förses med utrymmen för
Tullverkets verksamhet. Dels måste utrymmen ställas i ordning i terminalen för kontroll av
gående passagerare men det krävs också att en byggnad uppförs på terminalområdet för
kontroll av fordon. Vidare kommer det under perioden att krävas reinvestering i hamnbassängen i form av rensmuddring samt övriga förbättringsåtgärder vilket avser mindre uppkomna reinvesteringar i hamnanläggningen.
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Mot slutet av perioden kan det rimligen antas att det blir aktuellt med utvidgning av landanslutningen i Visby hamn till att även omfatta kryssningsfartygen vid kryssningskajen.
Projektet kommer kräva mycket stora investeringar, total kostnad behöver dock ännu utredas. Därtill krävs även utredningar för att säkerställa kapacitet och strömförsörjning samt
fastställa teknisk lösning för projektet.
De direkta driftskonsekvenserna av investeringarna blir ökade kapitalkostnader som finansieras
via affärsverksamheten. Investeringarna innebär inget ökat behov av personal.
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5. Investeringar för exploatering
Exploateringsverksamheten får långsiktig påverkan på teknikförvaltningens ekonomi då investeringar i infrastruktur i de olika exploateringsprojekten resulterar kapitalkostnader samt
drifts- och underhållskostnader. Exploateringsverksamheten ianspråktar också personella resurser i samband med genomförandet av investeringsprojekten som bygger anläggningstillgångar för VA, gator, vägar, parker etc. Det är i mångt och mycket samma personella resurser
som används i de olika investeringsprojekten vilket innebär att olika projekt måste prioriteras
mot varandra.
Exploateringsplanen för 2022-2026 innehåller följande exploateringsområden där regionstyrelsen beslutat om genomförande:
 Infrastruktur Yttre A7 Visby (Artilleriet)
 Järnvägen Södercentrum
 Stadsutveckling Visborg
 Sotaren Terra Nova
 Roma Ekgatan
 Industrimark Visby
 Visby Annelund 1:39
 Gråbo 1:3
 Visby hamn stadsutveckling
Därutöver tillkommer ett antal exploateringsprojekt som ännu inte beslutats men där förstudier genomförs eller ska genomföras för efterföljande beslut om genomförande eller ej. Dessa
är:
 Vändburgs hamn
 Syren 1 & Cypressen 3
 Genomförandeplan Program Klintehamn
 Hemse Mullvalds 1:9
 Östercentrum
 Torslunden
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Från och med 2022 gäller ny riktlinje för redovisning och budgetering av markexploatering1
inom Region Gotland. Denna nya riktlinje ställer krav på att det för varje exploateringsområde
ska finnas en redovisning av vilka ekonomiska effekter exploateringen får på driftsbudgetens
intäkter, kostnader och resultat. Tillkommande driftskostnader för allmän platsmark (gator,
vägar, park m.m.) som ska underhållas och skötas av regionen framåt ska beskrivas tydligt. Det
framgår vidare att exploateringsplan och budget ska samordnas med investeringsbudgeten.
Huvudprincipen är att budgetkompensation ska ges till skattefinansierad verksamhet om en
exploatering innebär ökade drift- och kapitalkostnader för ny infrastruktur. Ansvarig nämnd
ska i sin strategiska plan och budget beskriva sitt behov av finansiering för detta. Värt att betona är att investeringar i vatten och avloppsanläggningar inom ramen för exploateringsverksamheten ska finansieras via VA-taxan likt alla övriga VA-investeringar.
Beslut om ny riktlinje för redovisning och budgetering av markexploatering fattades i december 2021. Det innebär att projektledare för de pågående exploateringsprojekten inte ännu haft
möjlighet att upprätta budget i enlighet med den nya riktlinjen. Därför kan inte en komplett
1

Riktlinje för redovisning och budgetering av markexploatering, RS 2021/1553.
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bild av vad pågående exploateringsprojekt kommer att generera i form av infrastruktur som
sen ägs och förvaltas av regionen efter genomförd exploatering. Kapital- och driftkostnader
för sådan infrastruktur ryms idag inte inom ramen för anslagen till den skattefinansierade verksamheten och kompensation behöver utgå när driftsättning sker.
Tabell 2: Investeringar inom ramen för pågående exploateringsprojekt.
Exploateringsområde
Investeringar i infrastruktur
Infrastruktur Yttre A7 Visby Det som återstår här är vissa kompletteringar avseende dång- och cykelvägar
(Artilleriet)
0,6 mnkr, Honnörsparken 2 mnkr samt trädplantering 0,8 mnkr.
Järnvägen Södercentrum

Gång- och cykelvägar 6 mnkr, anläggande av torg 0,7 mnkr.

Stadsutveckling Visborg

Kalkyler för investeringar finns framtagna för perioden 2023-2026. Investeringar i gator beräknas för samma period till totalt 105 miljoner och i vattenoch avloppssystem till 114 miljoner kronor.
Projektet har omklassificerats till ett försäljningsprojekt och ingen
infrastruktur kommer byggas inom ramen för projektet.
Några kalkyler för investeringar i infrastruktur finns ännu inte framtagna.

Roma Ekgatan
Sotaren Terra Nova
Industrimark Visby

Visby Annelund 1:39
Gråbo 1:3
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Visby hamn stadsutveckling

Projektet kommer innebära investeringar under 2023 om cirka 4 miljoner kronor. Projektet beräknas pågå under 2021-2023 och generera infrastruktur till ett värde om totalt cirka 15 miljoner. Investeringar avser gator
samt vatten och avlopp.
Några kalkyler för investeringar i infrastruktur finns ännu inte framtagna.
Projektet kommer att innebära investeringar i parker, gator samt vatten och
avlopp om cirka 30 miljoner kronor under planperioden.
Några kalkyler för investeringar i infrastruktur finns ännu inte framtagna.
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Bilaga 1 Investeringsbudget 2022-2026
I nedanstående tabell redovisas tekniska nämndens investeringsbudget 2022-2023 samt investeringsplan för perioden 2024-2026. Den är beslutad av regionfullmäktige i november
2021.
Investeringsprojekt, tkr

Budget
2022

Budget
2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Investeringar i skattefinansierad verksamhet
Investeringspott
Mark- och stadsmiljö, gator och vägar

6 560

6 560

6 560

6 560

6 560

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Biljettsystem kollektivtrafik

5 000

Obligatorisk ventilationskontroll

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Investeringar för fastighetsägaransvar

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

3 500

8 000

12 500

7 000

8 000

125 750

125 440

125 940

125 350

125 800

Avfallsverksamhet

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Hamnverksamhet

7 500

4 000

8 000

12 500

12 500

3 500

15 000

20 000

11 000

16 500

Hamnverksamhet

Investeringar i affärsdrivande verksamhet
VA-verksamhet

Anpassning FL 7, landgång, bilramp

30 000

Ombyggnad hamnterminal
Ombyggnad fenderverk FL 7
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Summa TN/TKF

285 810

261 500

269 000

289 910

301 860

varav skattefinansierad verksamhet

115 060

124 560

124 060

118 560

119 560

varav avgiftsfinansierad verksamhet

170 750

136 940

144 940

171 350

182 300

19 (24)

Region Gotland
Teknikförvaltningen

Bilaga 2 Befolkningsutvecklingen under perioden 2021-2024
Som stöd för förvaltningarnas planeringsarbete görs varje år en prognos av den framtida
folkmängden. Arbetet görs i samverkan med statistikföretaget Statisticon. Resultatet av beräkningarna ligger till grund för volymskattningar som görs inom olika verksamheter och
som redovisas i nämndernas strategiska planer.
Den prognos som upprättades i mars 2021 underskattade befolkningsutvecklingen och
folkökningen under 2021 är hittills högre än den prognostiserade. 30 september 2021 var vi
61 031 personer på Gotland. Prognosen för 2021 var 60 549 personer.
Nedanstående är en beskrivning av befolkningsökningen enligt senaste prognosen från mars 2021.
Under perioden 2021 - 2024 beräknas Gotlands folkmängd att öka med 1 624 personer,
från 60 124 till 61 748. Flyttnettot förväntas i genomsnitt bli +579 personer och födelsenettot -172 personer per år. Totalt ger detta en befolkningsförändring på +407 personer per
år. Tillväxten beräknas under perioden vara 2,7 procent, att jämföra med 3,4 procent i riket.
Bakom siffrorna ligger ett antagande om att antalet inflyttade i genomsnitt blir 2 791 personer per år medan antalet utflyttade skattas till 2 213 personer. Antalet barn som föds förväntas i genomsnitt vara 502 per år och antalet avlidna skattas till 675 personer. Fortfarande antas alltså flyttnettot vara positivt medan födelsenettot fortsätter att vara negativt.
I tabellen below visas den faktiska befolkningen den 31 december år 2020 och den prognostiserade befolkningen år 2021 - 2024. Av tabellen framgår att de största procentuella
ökningarna sker i åldersgrupperna 13-15 år samt 80 år eller äldre. Procentuell minskning
beräknas främst ske i åldersgruppen 6-9 år samt i gruppen 45-64 år. Antalsmässigt minskar
också den gruppen mest medan vi ser den största ökningen i gruppen 80 år eller äldre. Eftersom antalet födslar år 2020 var 53 färre än prognosticerat så innebär det att gruppen 0-5
år justerats gentemot föregående prognos.
Åldersklass

2020

2021

2022

2023
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0-5 år
3 368
3 386
3 359
3 313
6-9 år
2 607
2 557
2 544
2 582
10-12 år
2 059
2 079
2 060
2 020
13-15 år
1 876
1 905
1 990
2 105
16-18 år
1 809
1 855
1 900
1 938
19-24 år
3 722
3 759
3 755
3 774
25-44 år
13 156
13 267
13 390
13 501
45-64 år
15 835
15 693
15 605
15 486
65-79 år
11 743
11 954
12 006
12 025
80 år eller äldre
3 949
4 094
4 329
4 593
Summa
60 124
60 549
60 938
61 337
Prognostiserad utveckling av antalet barn, vuxna och äldre i regionen 2021 –

2024

3 328
2 534
2 041
2 123
1 967
3 794
13 653
15 475
12 000
4 834
61 748
2024

Förändring
2020-2024,
antal
-40
-73
-18
247
158
72
497
-360
257
885
1 624

Förändring
2020-2024,
procent
-1,2%
-2,8%
-0,9%
13,2%
8,7%
1,9%
3,8%
-2,3%
2,2 %
22,4%
2,7%

I diagrammet Error! Reference source not found. visas procentuella volymförändringar
per åldersgrupp2 med utgångspunkt från årsskiftet 2020/2021 och med en tioårs horisont
såväl bakåt som framåt. Samtliga åldersgrupper har vid årsskiftet 2020/2021 index 100. De
historiska värdena visar den procentuella förändring som varit och värdena från och med
2021 visar den prognostiserade utvecklingen. Här framgår att åldersgruppen 80+ förväntas
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öka mest procentuellt även på längre sikt, men också att antalet ungdomar i gymnasieålder,
16-19 år, förväntas öka.

Delområdesprognos

Prognos för befolkningsutvecklingen har beräknats för sju geografiska delområden. Delområdena är desamma som skolans elevupptagningsområden. Liksom prognosen för regionen som helhet är delområdesprognoserna demografiska framskrivningar. Det innebär att
de parametrar som påverkar resultatet är fertilitet, mortalitet samt in- och utflyttning.
I tabellen below visas den faktiska befolkningen den 31 december 2020 och den prognostiserade för åren 2021 - 2024 uppdelat per delområde. Av tabellen framgår att delområdet
Visby Södra beräknas växa mer än snittet för Gotland. Övriga områden växer mindre än
snittet. Alla delområden utom Fårösund och Slite väntas växa under perioden.
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Delområde

Visby Norra
Visby Södra
Fårösund
Slite
Roma
Klinte
Sudret
Summa

2020

2021

2022

2023

2024

17 454
15 594
3 305
4 935
6 890
4 042
7 904
60 124

17 484
15 930
3 301
4 919
6 870
4 075
7 866
60 549

17 305
16 030
3 368
4 909
6 920
4 062
7 933
60 938

17 560
16 512
3 299
4 897
6 977
4 099
7 992
61 337

17 617
16 781
3 302
4 894
7 009
4 120
8 025
61 748

Förändring
2020-2024,
antal
163
1 187
-3
-41
119
78
121
1 624

Förändring
2020-2024,
procent
0,93%
7,61%
-0,08%
-0,84%
1,73%
1,93%
1,54%
2,70%

Tabell: Prognostiserad utveckling av folkmängden i regionens olika delområden, 2021 - 2024

I diagrammet below visas den procentuella befolkningsförändringar per delområde med utgångspunkt från årsskiftet 2020/2021 och med en horisont på tio år framåt och bakåt i ti-
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den. Samtliga delområden har vid utgångspunkten index 100. Värdena till och med 2020 visar den procentuella förändring som varit och värdena från och med 2021 den prognostiserade utvecklingen. Här framgår att den förväntade ökningen i Visby varit pågående sedan
tidigare. Den förväntade expansionen i södra Visby gör att endast det delområdet väntas att
växa mer eller i nivå med Gotland som helhet på längre sikt.
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Diagram: Befolkningsförändringar i regionens delområden: utfall 2010-2020, prognos 2021 - 2030
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I tabellen visas den faktiska befolkningen den 31 december 2020 och den prognostiserade
befolkningen för delområdet åren 2021 - 2024 fördelat per åldersgrupp.

Visby
norra
Visby
södra
Fårösund
Slite

Roma

Klinte

Sudret

Summa

Ålder/År

2020

2021

2022

2023

2024

Förändring
2020-2024
antal

Förändring
2020-2024
procent

0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+

3 213
9 903
4 338
3 394
8 730
3 470
525
1 587
1 193
921
2 635
1 379
1 524
3 750
1 616
846
2 050
1 146
1 296
4 058
2 550
60 124

3 226
9 846
4 412
3 443
8 875
3 611
520
1 560
1 221
906
2 624
1 388
1 534
3 742
1 643
849
2 050
1 162
1 303
4 020
2 610
60 549

3 229
9 832
4 454
3 505
8 997
3 728
520
1 548
1 231
900
2 591
1 414
1 537
3 739
1 671
859
2 043
1 177
1 302
4 000
2 659
60 938

3 250
9 792
4 518
3 569
9 115
3 829
518
1 546
1 236
892
2 550
1 454
1 561
3 730
1 686
865
2 045
1 189
1 303
3 982
2 706
61 337

3 230
9 840
4 547
3 618
9 228
3 935
514
1 544
1 245
885
2 549
1 459
1 567
3 741
1 701
865
2 049
1 206
1 315
3 970
2 741
61 748

17
-63
209
224
498
465
-11
-43
52
-36
-86
80
43
-9
85
19
-1
60
19
-88
191
1 624

0,5%
-0,6%
4,8%
6,6%
5,7%
13,4%
-2,2%
-2,7%
4,3%
-3,9%
-3,3%
5,8%
2,8%
-0,2%
5,3%
2,2%
0,0%
5,2%
1,4%
-2,2%
7,5%
2,7%

Tabell 1: Prognostiserad utveckling av folkmängden i regionens olika delområden, 2021 - 2024, uppdelat på ålder

Befolkningsutveckling per delområde 2010 - 2030

Ärendenr TN 2022/18 Datum 2022-02-10

I bilden nedan visas procentuella befolkningsförändringar per delområde med utgångspunkt från årsskiftet 2020/2021, med en tillbakablick till 2010 och prognos till 2030. Samtliga delområden har vid 2020/2021 index 100. Siffrorna i respektive delområde på kartan
visar förväntad utveckling (antal invånare) under perioden 2021 - 2030. Pilarna intill diagrammen markerar hur utvecklingen för delområdet förhåller sig till den förväntade utvecklingen för hela Gotland. Eftersom Visby Söder förväntas öka med 2 536 eller 16,5 % så gör
det att alla övriga områden minskar relativt Gotland som helhet.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2022/28
12 januari 2022

Rolf Andersson
Försörjningschef

Barn- och utbildningsnämnden

Investeringsplan 2023-2032
Förslag till beslut

•

Investeringsplanen godkänns.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har begärt att nämnden upprättar en långsiktig investeringsplan för
2023 – 2032.
Det uppskattade investeringsbehovet för Barn- och utbildningsnämnden beräknas
för perioden 2023 – 2032 till ca 560 MSEK.
Prognosen är beräknad på den befolkningsutveckling som Statisticon presenterade i
april 2021. Hänsyn är tagen till kända fakta avseende fria skolvalet och andel som
studerar inom vuxenutbildningen. Denna långtidsprognos skall ses som ett överslag
och en mer detaljerad investeringsbudget presenteras i Strategisk Plan och Budget för
perioden 2023 – 2028.
Ärendebeskrivning

Nämnden ska i text, inklusive grov kostnadsbedömning, beskriva sina större behov
av investeringar de kommande tio åren. Behovet ska beskrivas utifrån
volymförändringar, befolkningsprognoser eller andra förändringar som till exempel
lag- eller myndighetskrav.
Utgångsläget för investeringsplanen är nuvarande investeringsbudget,
exploateringsplan samt kompletteringsbudget. Nämnden ska inte beskriva mindre
investeringsbehov eller ge exakta summor i denna tidiga fas.
I den strategiska planen görs sedan ett mer kortsiktigt beloppsbaserat
investeringsförslag för 5 år som bildar beslutsunderlag till regionfullmäktiges beslut
om investeringsbudget.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2022/28

För att göra en så god uppskattning som möjligt har prognosen utgått från den
förväntade befolkningsutvecklingen uppdelad i fem geografiska områden på Gotland.
Visby Norr, Visby Söder, Roma, Fårösund/Slite, Klinte/Sudret.
Prognosen har tagit hänsyn till beslutad och förväntad skolorganisation.
Andelen elever och barn som väljer andra skolhuvudmän beräknas som relativt
konstant med hänsyn till de kända volymförändringar som aviserats.
Beslutsunderlag
Långsiktig investeringsprognos BUN 2023-2032_beskrivning, BUN 2022/28
Långsiktig investeringsprognos BUN 2023-2032_kalkylark, BUN 2022/28
Statisticons befolkningsprognos för 2021-2030
Strategisk plan- och budget 2021

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

BUN § 9

BUN § 9

Investeringsplan 2023-2032

BUN 2022/28
BUN AU § 9

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Investeringsplanen godkänns med föreslagna ändringar.

Regionstyrelsen har begärt att nämnden upprättar en långsiktig investeringsplan för
2023 – 2032. Det uppskattade investeringsbehovet för Barn- och
utbildningsnämnden beräknas för perioden 2023 – 2032 till ca 560 MSEK.
Prognosen är beräknad på den befolkningsutveckling som Statisticon presenterade i
april 2021. Hänsyn är tagen till kända fakta avseende fria skolvalet och andel som
studerar inom vuxenutbildningen. Denna långtidsprognos skall ses som ett överslag
och en mer detaljerad investeringsbudget presenteras i Strategisk Plan och Budget för
perioden 2023 – 2028.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att investeringsplanen godkänns.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Försörjningschef Rolf Andersson
Föreslagna ändringar
 Gällande idrottshall i centrala Visby och att eventuellt bygga om
Solbergabadet till idrottshall (uppskattad kostnad 10 miljoner kronor) ska
båda alternativen utredas men alternativet nybyggnation av idrottshall i
centrala Visby (uppskattad kostnad 50 miljoner kronor) ska vara det alternativ
som framgår i tabellen i investeringsplanen.


Det är inte beslutat att Sanda skola ska bli en F-3-skola. Beslut finns endast
för kommande läsår.

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att investeringsplanen godkänns med
föreslagna ändringar.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Långsiktig investeringsprognos BUN 2023-2032_beskrivning
Långsiktig investeringsprognos BUN 2023-2032_kalkylark
Statisticons befolkningsprognos för 2021-2030
Strategisk plan- och budget 2021
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

INVESTERINGSPROGNOS BUN 2023 - 2032, BUN 2022/28
Investeringar (tkr)

BUN/UAF
2022
Mindre bygginvesteringar grundskola
Investeringspott
Mindre bygginvesteringar förskola
Tillgänglighet och säkerhet
Solbergaskolan Ny idrottshall

Mindre om-/till-/nybyggnader
Möbler, lekredskap, utrustning, spisar, bänkar etc.
Mindre om-/till-/nybyggnader
Anpassn. för att öka tillgänglighet, trygghet & säkerhet
Anpassning av bef.. Simhall

Verksamhetsanpassningar i samband med PU,
Alléskolan Beviljat 2020 12 MSEK 2021 27 MSEK
Alléskolan
Humlans förskola
VVV-skolan, (Västerhejde, Vibble, Visborg)
Väskinde förskola, 2021 12 MSEK beviljat
Väskinde
Wisborg förskola 1 (Pippi)
Wisborg förskola 2 (Kneippbyn)
Romaskolan
Ersättningar av paviljonger med tidsb. bygglov
Sanda skola
Sanda förskola
Särskolan
Gotlands resursskolor
Södervärnskolan
Åtgärder BEH
Totalt investeringar

Öja, Tjelvarskolan, Havdhem, Vänge, Stånga…
Nybyggnation enligt förnyat uppdrag.
Möbler/inventarier
Verksamhetsanpass. till fsk för flerfunktions-nedsättning
Nybyggnation av F-6. Kostnad uppskattad.
Ersättningslokaler förskolepaviljonger
Möbler inventarier
Nybyggnation 5 avd.
Nybyggnation 5 avd. ca 2030
Ny idrottshall
Lärbro fsk, Vänge skola, Dalhem fsk,
Permanent lösning arbetsrum mm
Ersättning för paviljong
Expansion
Lövsta resursskola, utökning av lokaler, pav.
Verksamhetsanp. i samband med ventilationsarb.
Anpassningar till gällande lagkrav

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Total

2 000
4 000
2 000
1 200

2 000
4 000
2 000
1 200

2 000
4 000
2 000
1 200

2 500
5 000
2 500
1 500
10 000

2 500
5 000
2 500
1 500

2 500
5 000
2 500
1 500

2 500
5 000
2 500
1 500

2 500
5 000
2 500
1 500

3 000
5 500
3 000
1 700

3 000
5 500
3 000
1 700

3 000
5 500
3 000
1 700

25 500
49 500
25 500
15 000
10 000

2 000
44 000
3 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 500

2 500

2 500

54 000

1 000

2 000

21 500
44 000
3 000
3 000
150 000
0
1 000
45 000
47 000
50 000
33 000
3 000
30 000
2 000
4 000
0
12 500
562 000

150 000
30 000
1 000
22 500

22 500
47 000

50 000
2000
3000
30000

31000

2 000
4000
7 000
100 200

1 000 1 000
115 200 69 700

1 200 1 200 1 200
79 000 13 500 13 500

1 200
1 200 1 500 1 500 1 500
163 500 13 500 62 700 15 700 15 700

PLAN
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Försörjningschef Rolf Andersson

Investeringsplan lokaler
1. Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har ett uppdrag att ta fram en samlad långsiktig bild av kommande investeringsbehov baserat på den demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden. Planen ligger med som ett planeringsunderlag inför kommande budgetberedning. Planen
är också en utgångspunkt för nämndens förslag till prioritering av sina investeringsbehov som presenteras i strategisk plan och budget.
För Barn- och Utbildningsnämnden är samtliga investeringar inom skattefinansierad verksamhet
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ”Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är
att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till
Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har även ett uppdrag, från regionfullmäktige, att verka för
större och mer ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter tillsammans med förskolan.
Som riktvärde har nämnden utgått från följande schabloner, baserat på erfarenhet och historik.
För renoveringsarbeten (PU) beräknas 10 000 kronor per kvadratmeter.
För nyproduktion beräknas 35 000 kronor per kvadratmeter.
Driftkostnaden är beräknad som 8 procent per år av investeringen. (Kapitalkostnad och övriga
kostnader som el, värme, vatten mm.)

2. Elev- och befolkningsprognos

Senaste befolkningsprognosen är från 2021-04-01 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk framskrivning, arbetstillfällen och byggnation.
Behovet för grundskolan mellan 2023 och 2030 minskar enligt prognos med 203 elever 6 – 15 år.
Ca 90 % av eleverna går i den kommunala skolan.
Detta gör att behovet av grundskoleplatser förväntas minska med 183 platser.
Antal barn i förskoleålder ökar enligt prognos med 212 barn 1-5 år mellan 2023 och 2030.
Ca 89% av barnen går i förskolan och av dem går ca 79 % i den kommunala skolan.
Detta gör att behovet av förskoleplatser förväntas öka med 149 platser.
Ålder
0
1-5
6
7-9
10-12
13-15
0-15

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

316
2866
654
1943
2057
1870
9706

335
2854
581
1963
2072
1900
9705

336
2825
627
1905
2053
1986
9732

338
2775
651
1919
2013
2101
9797

345
2779
603
1918
2034
2119
9798

351
2790
607
1938
1979
2102
9767

356
2840
577
1919
1994
2065
9751

361
2873
601
1849
1995
2086
9765

365
2911
604
1849
2014
2035
9778

369
2951
608
1847
1997
2051
9823

369
2987
619
1877
1933
2052
9837

Prognos 2021-04-01
Elevantal läsåret 20/21, alla elever, kommunala och fristående skolor

Läsår

För

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Summa

20/21

670

645

688

670

715

716

662

610

647

648

6671

3. Nyanlända

Nyanlända: Prognosen ligger på ca 75 anvisningar inklusive kvotflyktingar per år.
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4. Idrott

Idrottsämnet har fått utökad tid i läroplanerna. Det är brist på lediga tider i idrottshallarna i Visby
och Roma. Förvaltningen har startat en diskussion med Kultur- och fritidsavdelningen för att hitta
en lämplig lösning.
Förstudie utförd av teknikförvaltningens projektavdelning påvisar en ungefärlig kostnad om 50
MSEK för en fullstor hall med koppling till dagens hall samt viss teoretisk undervisningsyta.
Då nytt badhus är planerat i anslutning till dagens Solbergabad bör rimligtvis möjligheten till ombyggnation av dagens simhall till idrottshall vara möjlig. Beräknad kostnad cirka 10 MSEK
Det långsiktiga behovet är alltså två hallar varav en nyproduktion: Totalt ca 60 MSEK.

5. Säkerhet, trygghet och tillgänglighet

Några av för- och grundskolorna har varit utsatt för hot och incidenter under senare år. Ett flertal
brandtillbud har inträffat både inomhus och utomhus. Det har uppstått hotfulla situationer då elever och obehöriga har slagits och hotat personal och elever. Ett antal förskolor har också haft problem med vandalisering och brandtillbud. För- och grundskolegårdar används tyvärr även som handelsplats och gömställe för droger.
Åtgärder har oftast inneburit att den närmaste omgivningen rensats på brännbara föremål, installation av förstärkt belysning, montering av kodlås och förbättring av skalskydd samt extra rondering
av vaktbolag.
Det finns ett investeringsbehov för att underlätta för barn och elever med olika funktionsnedsättningar. Taktila stråk, akustisk miljö, färgkontraster, ramper och dörröppnare. Skolgårdar ska anpassats för rörelsehindrade.
För de kommande 10 åren beräknas totalt 15 MSEK för dessa åtgärder.

6. Allmänt

Investeringspott för möbler, lekredskap, spisar, nya förskoleplatser, verksamhetsanpassningar. Även
mindre om-och tillbyggnader för att kunna optimera ytor och tillskapa fler platser.
För de kommande 10 åren beräknas totalt ca 100 MSEK.

7. Visbyområdet

Folkmängd i Visby Norra efter åldersklass
Ålder
0
1-5
6
7-9
10-12
13-15
0-15

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

74
699
167
539
597
552
2628

79
682
149
528
588
567
2593

79
656
165
500
570
604
2574

79
648
149
501
564
621
2562

81
648
142
486
558
613
2528

82
645
147
482
534
599
2489

84
657
136
469
536
592
2474

85
665
142
453
526
590
2461

86
674
142
453
525
570
2450

87
684
143
450
514
572
2450

87
693
146
457
498
565
2446

Prognos 2021-04-01

Folkmängd i Visby Södra efter åldersklass
Ålder
0
1-5
6
7-9
10-12
13-15
0-15

Prognos 2021-04-01

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

93
852
186
583
572
518
2804

102
857
176
575
603
541
2854

103
867
183
570
615
549
2887

105
858
202
570
611
601
2947

108
860
193
585
605
628
2979

111
874
185
600
598
636
3004

113
895
181
599
600
631
3019

115
910
190
579
611
627
3032

116
925
192
578
623
619
3053

118
940
193
583
622
621
3077

118
954
197
594
603
630
3096
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7.1. Sammanfattning Visbyområdet

7.1.1. Grundskolan
Behovet mellan 2023 och 2030 är enligt prognos 129 färre elever F-9 boende.
För norra Visby beräknas en minskning med 169 elever och för södra Visby en ökning med 40 elever. Om 90 % väljer kommunala skolor så blir behovet en minskning med 116 platser.
7.1.2. Förskolan
Behovet mellan 2023 och 2030 är enligt prognos 141 tillkommande barn i åldern 1-5 år.
För norra Visby beräknas en ökning med 37 barn och för södra Visby en ökning med 96 barn.
Om 70 % väljer kommunala förskolor så blir behovet en ökning med 99 platser.
7.2. Investeringsbehov i Visbyområdet till 2032
Solbergaskolan, 4-9.

Ny idrottshall, uppskattad kostnad 10 MSEK 2025.
Tjelvarskolan, F-3. PU planeras. Ombyggnad till F-6 skola, vissa anpassningskostnader i samband
med PU.
Uppskattad kostnad PU ca 27 MSEK,
Alléskolan 2-6

Rivning av dagens Alléskola, nybyggnation av 2 * F-6-skola. Flytt av F-1 från Humlegård till nya
skolan. Invigning 2024. Kostnad: 140 MSEK
Tillkommer kostnad för evakuering som hanteras av TN/TKF och delas mellan projekten för Södervärnskolan, Alléskolan och Komvux.
Humlegårdsskolan, F-1,

flyttas till Alléskolan.

Humlans förskola. 3 avd. (varav en för barn med flerfunktionsnedsättningar)
Efter Alléskolans utbyggnad planeras Humlegårdsskolan avvecklas som grundskola och ytorna görs
om till förskola vilket ger ytterligare två avdelningar och ytterligare en avdelning specialförskola för
barn med flerfunktionsnedsättning. Uppskattad kostnad i samband med ändrad användning ca 3
MSEK.
Uppskattad kostnad PU ca 7 MSEK år 2024 – 2025.
Västerhejde skola, F-6. 2172 m2. Tidsbegränsat bygglov för Gröna längan med fyra klassrum och
ett personalrum. går ut 2027. Uppskattad kostnad för 300 m2 är ca 10,5 MSEK år 2026. Om VVVskolan byggs finns inte detta behov.
VVV-skolan,

En ny skola i Västerhejde/Vibble/Visborg. Detta för att kunna erbjuda plats för den
tidigare prognostiserade.
Huvudalternativen är nybyggnation i anslutning till befintlig skola eller nybyggnation nordost om
Kneippbynrondellen. Oklart om behovet är en två- eller treparallellig skola då det beror på elevökningen i Visborgsområdet och etablering/utökning av privata aktörer.
Beräknad och budgeterad kostnad för 2*F-6 = 150 MSEK 2028 (kostnaden för Alléskolan med indexering)
Väskinde förskola, 987 m2, 6 avd. Förskolan har idag sex avdelningar, varav 3 avdelningar i två paviljonger och tre avdelningar i skolbyggnaden. Båda paviljongerna är placerade på fastigheten med
tidsbegränsade bygglov.
En ny förskola kommer att byggas 2022-2023. Kostnad ca 42 MSEK.
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799 m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 95. Antal inskrivna barn
93.
Paviljong med tillfälligt bygglov. Förlängt till 2024-06-19.
En eventuell ny lösning är beroende av beslut om Visborg förskola 1 (Pippi) och/eller permanent
ökning på Korallen/Torpet. Om paviljongen på 290 m2 skall ersättas med en permanent byggnad
uppskattad kostnad ca 10 MSEK.
Västerhejde, Korallen förskola,

Visborg förskola 1 (Pippi)

Nybyggnation 2024 - 2025 i norra änden av Wisborgfältet, på den så kallade ”Pippitomten”. Uppskattad kostnad 45 MSEK beräknad på kostnaden för Väskinde fsk med sex avdelningar.
Visborg förskola 2 (Kneippbyn)

Nybyggnation 2030 i anslutning till den föreslagna VVV-skolan vid Kneippbynrondellen men i övrigt med samma förutsättningar som Visborg förskola. Uppskattad kostnad ca 47 MSEK.

8. Investeringsbehov Romalinjen
Folkmängd i Roma efter åldersklass
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Prognos 2021-04-01

Antal boende i Romaområdet bedöms minska med 24 mellan 2023 och 2030. Om 90 % väljer kommunala skolor blir behovet 22 färre platser.
Området Roma bedöms öka med 14 barn mellan 2023 och 2030. Om 70 % väljer kommunala förskolor blir behovet 10 fler platser.
Romaskolan, F-9. 5443 m2.
Ny idrottshall, uppskattad kostnad 50 MSEK 2023.
Endre skola, F-6.
Endre förskola

853 m2. Paviljonger med tillfälligt bygglov ersätts ej. Skolan övergår till F-3-skola.

417 m2, 3 avd. Paviljonger med tillfälligt bygglov ersätts ej.

Dalhem skola, F-6. 1655

m2.
Ingen planerad åtgärd. Dock kommande platsbrist med anledning av delvis samlokaliserad förskola
som måste hanteras. Se Dalhem förskola.

543 m2, 3–4 avd.
Paviljong med tillfälligt bygglov upphör 2025. Ersättning för paviljong med två permanenta avdelningar. Uppskattad kostnad ca 20 MSEK år 2025.
Dalhem förskola,

925 m2.
Tillbyggnad med tillfälligt bygglov som gått ut. Sökt förlängt bygglov till 24-06-30. Uppskattad kostnad 2 MSEK 2023.
Uppskattad kostnad PU ca 10 MSEK.
Vänge skola, F-6.

286 m2, 2 avd.
Uppskattad kostnad PU ca 3 MSEK 2025
Vänge förskola

Region Gotland
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9. Investeringsbehov Norrlinjen

Fårösund bedöms minska med 19 elever mellan 2023 och 2030. Om 90 % väljer kommunala skolor
så minskar behovet med 17 platser.
Fårösund bedöms öka med 14 barn mellan 2023 och 2030. Om 70 % väljer kommunala förskolor
ökar behovet 10 med platser.
Slite bedöms minska med 26 elever mellan 2023 och 2030. Om 90 % väljer kommunala skolor så
minskar behovet med 23 platser.
Slite bedöms öka med 10 barn mellan 2023 och 2030. Om 70 % väljer kommunala förskolor så
ökar behovet med 7 platser

Folkmängd i Fårösund efter åldersklass
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Folkmängd i Slite efter åldersklass
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Prognos 2021-04-01
Lärbro förskola, 510 m2, 4 avd.
Paviljongen Vargen har tidsbegränsat bygglov till 2024-09-01. Ny lösning i samarbete med grundskolan. Eventuellt byggnaden ”Folkskolan 1919”. Uppskattad kostnad 2 MSEK år 2024.

330 m2, 2+1 avd. (en uteavdelning).
Finns idag en uteavdelning. Barnen kan gå in i en provisorisk byggnad vid dåligt väder.
Utreda möjligheten till växthusliknande byggnad med värmekälla, toalett och diskbänk. Ingen uppskattad kostnad.
Fole,

10.

Investeringsbehov Klinte/Sudretlinjen

Klinte bedöms minska med 6 elever mellan 2023 och 2030. Om 90 % väljer kommunala skolor så
minskar behovet med 5 platser.
Klinte bedöms öka med 10 barn mellan 2023 och 2030. Om 70 % väljer kommunala förskolor ökar
behovet 7 med platser.

Sudret bedöms öka med 3 elever mellan 2023 och 2030. Om 90 % väljer kommunala skolor så
minskar behovet med 3 platser.
Sudret bedöms öka med 20 barn mellan 2023 och 2030. Om 70 % väljer kommunala förskolor så
ökar behovet med 14 platser

Folkmängd i Klinte efter åldersklass
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Folkmängd på Sudret efter åldersklass
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Prognos 2021-04-01
Klinteskolan, F-9.

PU pågår.

7466 m2

Sanda skola, F-3. 810 m2.
Grundskolan är beslutad att bli permanent F-3. Uppskattad kostnad ca 3 MSEK år 2024.
Sanda förskola, 640 m2, 5 avd. Paviljong med tidsbegränsat bygglov till 2025, undermåliga lokaler i
f.d. lärarbostaden samt lokaler inne i grundskolans byggnad.
För att skapa en god och kvalitativ lösning finns behov av en ny byggnad med tre avdelningar,
Uppskattad kostnad ca 30 MSEK 2025
.
Stånga, F-6. 1022 m2.
Behov för Barn och Elevhälsan samt skolgård 1,5 MSEK 2023.
Uppskattad kostnad PU ca 10,5 MSEK
Havdhem skola, F-6. 1032 m2.
Uppskattad kostnad PU 10 MSEK 2028

325 m2, 2 avd.
Uppskattad kostnad PU 3,5 MSEK 2027

Havdhem förskola,

Öja skola, F-6. 1824 m2.
Uppskattad kostnad PU ca16 MSEK år 2029

325 m2, 2 avd.
Samordning med PU i skolan krävs då förskolan till viss del nyttjar lokaler i skolbyggnaden.
Uppskattad kostnad PU-andel i skolbyggnaden ca 200 m2, 2 MSEK.

Öja förskola,

Investeringsplan Särskolelokaler
Normalt sett är det ca 1 % av eleverna som är i behov av särskola.
Särskolan beräknar ytterligare en viss ökning med ett tiotal elever mellan 2022 och 2032. Detta i
kombination med strukturella förändringar ger ett visst investeringsbehov.
Uppskattad kostnad 2 MSEK 2024
Gotlands resursskola

Diskussioner pågår tillsammans med Gotlands resursskola (Lövsta) om utökning av verksamheten. Uppskattad kostnad 4 MSEK 2023

Investeringsplan Barn- och elevhälsan (BEH)

BEH har på flera av skolorna icke ändamålsenliga lokaler. På många skolor delas lokaler av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, kulturskolan samt psykolog. Önskan är att skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att skolsköterskan har ett eget rum samt att dessa uppfyller gällande lagkrav. Uppskattad kostnad för detta arbete är ca 12,5 MSEK (över 10 år)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2022/51
12 januari 2021

Försörjningschef Rolf Andersson 9345

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Information långtidsprognos lokaler 2022 - 2032
Förslag till beslut


Investeringsplanen för år 2022-2032 godkänns

Sammanfattning

Investeringsplan ska tas fram enligt gällande tidplan för Region Gotland. Planen är
underlag för strategisk plan och budget 2023–2028 men även en prognos på perioden
till och med 2032.
I bifogade bilaga långsiktig investeringsprognos 2023-2032 finns en ekonomisk
uppställning och beskrivning.
Det uppskattade investeringsbehovet för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
beräknas för perioden 2023 – 2032 till ca 140 MSEK.
Prognosen är beräknad på den befolkningsutveckling som Statisticon presenterade i
april 2021. Hänsyn är tagen till kända fakta avseende fria skolvalet och andel som
studerar inom vuxenutbildningen. Denna långtidsprognos skall ses som ett överslag och
en mer detaljerad investeringsbudget presenteras i Strategisk Plan och Budget för
perioden 2023 – 2028.
Ärendebeskrivning

Nämnden ska i text inklusive grov kostnadsbedömning beskriva sina större behov av
investeringar de kommande tio åren. Behovet ska beskrivas utifrån volymförändringar,
befolkningsprognoser eller andra förändringar som till exempel lag- eller
myndighetskrav.
Utgångsläget för investeringsplanen är nuvarande investeringsbudget, exploateringsplan
samt kompletteringsbudget. Nämnden ska inte beskriva mindre investeringsbehov eller
ge exakta summor i denna tidiga fas.
I den strategiska planen görs sedan ett mer kortsiktigt beloppsbaserat investeringsförslag
för 5 år som bildar beslutsunderlag till regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2022/51

För att göra en så god uppskattning som möjligt har prognosen utgått från den
förväntade befolkningsutvecklingen på Gotland.
Andelen elever som väljer andra skolhuvudmän beräknas som relativt konstant med
hänsyn till de kända volymförändringar som aviserats.
Beslutsunderlag
Långsiktig investeringsprognos GVN 2023-2032_beskrivning
Långsiktig investeringsprognos GVN 2023-2032_kalkylark

Källänvisning
Anvisning för långsiktig investeringsplan 2023-2032 RS 2021/1620
Statisticons befolkningsprognos för 2021-2030
Strategisk plan- och budget 2021
Skickas till
Regionstyrelsen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-08

GVN § 4

GVN § 4

Investeringsplan 2022–2032

GVN 2022/51
GVN au § 4

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Investeringsplanen för år 2022–2032 godkänns
 Förvaltningen ges i uppdrag att förtydliga investeringsplanen att nämnden har för
avsikt att samla gymnasiet.
 I kommande investeringsplanen på 10 ska det framgå en kostnadsberäkning för att
samla gymnasiet.


Nämnden ska utifrån ett beslut av Regionstyrelsen årligen upprättar en långsiktig
investeringsplan i samband med verksamhetsberättelsen. Planen är underlag för
strategisk plan och budget 2023–2028 men även en prognos på perioden till och med
2032.
Det uppskattade investeringsbehovet för nämndens verksamhetsområde beräknas
för perioden 2023 – 2032 till ca 140 miljoner kronor.
Prognosen är beräknad på den befolkningsutveckling som Statisticon presenterade i
april 2021. Hänsyn är tagen till kända fakta avseende fria skolvalet och andel som
studerar inom vuxenutbildningen.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att föreslå till nämnden att godkänna investeringsplanen
för år 2022–2032. I diskussionen på arbetsutskottet framkom det att avdelningen
arbetsliv och etablering har vuxit ur sina lokaler på Hackspettenområdet samt att
även vuxenutbildningen har en stor efterfrågan på sina utbildningar.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Försörjningschef Rolf Andersson
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att investeringsplanen för år 2022–2032
godkänns och förvaltningen ges i uppdrag att förtydliga investeringsplanen att
nämnden har för avsikt att samla gymnasiet. I kommande investeringsplanen på 10
ska det framgå en kostnadsberäkning för detta.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-12
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

INVESTERINGSPROGNOS GVN 2023 - 2032
GVN/UAF

Investeringar (tkr)

Maskiner, inventarier

För verksamheterna, fr a yrkesprogrammen

Vuxenutbildningen

PU och anpassning. 10 mnkr beviljat 2020-2021. Genomförs 2024 - 2025

Vuxenutbildningen

Möbler inventarier

Hela GVN

Tillgänglighet:Syn, hörsel, allergi.. Säkerhet: Ljus, larm, kamera, lås, skalskydd

Wisbygymnasiet

Lokaler för anläggningsteknik

Vuxenutbildningen

Ersättning för paviljong + expansion

Gotlands folkhögskola

Kök och matsal samt elevhem i Hemse

Totalt investeringar
Ärendenummer GVN 2022/51

2022
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8 900 15 200

57 200
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eringar (tkr)
2028 2029
3 500 3 500

2030 2031 2032
3 800 3 800 3 800
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Investeringsprognos lokaler 2023 - 2032
1. Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett uppdrag att ta fram en samlad långsiktig bild av
kommande investeringsbehov baserat på den demografiska utvecklingen och övriga förändringar.
Planen ligger med som ett planeringsunderlag inför kommande budgetberedning. Planen
är också en utgångspunkt för nämndens förslag som presenteras i strategisk plan och budget.
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ”Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”.
För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är samtliga investeringar inom skattefinansierad verksamhet
Som riktvärde har nämnden utgått från följande schabloner, baserat på erfarenhet och historik.
För renoveringsarbeten (PU) beräknas 10 000 kronor per kvadratmeter.
För nyproduktion beräknas 35 000 kronor per kvadratmeter.

2. Elev och studentprognos

Senaste prognosen är från 2021-04-01 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning samt antaganden om nybyggnation och arbetsmarknad.




Antalet innevånare i åldersgruppen 16–18 år som kan söka till Wisbygymnasiet kommer att
öka med 199 (10 %) mellan år 2023 och 2030.
Antalet innevånare i åldersgruppen 19–64 som kan söka till Gotlands Folkhögskola och
Kommunala Vuxenutbildningen kommer att öka med 929 st (2,8 %) mellan år 2023 och
2030.
Antalet innevånare i åldersgruppen 10-15 år som besöker ungdomsgårdarna kommer att
minska med 129 st (-3%)

2.1 Tillgänglighet, säkerhet och trygghet
Det finns ett behov att underlätta för elever med olika funktionsnedsättningar. Taktila stråk, akustisk miljö, färgkontraster, ramper och dörröppnare. Uppskattad kostnad 200 KSEK/år.

Skolorna har varit utsatta för hot och incidenter. Ett flertal brandtillbud har inträffat både inomhus
och utomhus. Det har uppstått hotfulla situationer då elever och obehöriga har slagits och hotat
personal och elever. Skolorna har också haft problem med vandalisering och brandtillbud och används som handelsplats och gömställe för droger.
Åtgärder har oftast inneburit att den närmaste omgivningen rensats på brännbara föremål, installation av förstärkt belysning, montering av kodlås och förbättring av skalskydd samt extra rondering
av vaktbolag. Uppskattad kostnad 500 KSEK/år.
För prognosperioden 2023 – 2032 beräknas totalt 7 MSEK (0,7 MSEK/år) för dessa åtgärder.
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3. Wisbygymnasiet (WG)
3.1 Befolkningsprognos
Senaste prognosen är från 2021-04-01 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning samt antaganden om byggnation och arbetsmarknad.
Ålder/år

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

16-18 år

1809

1855

1900

1948

1997

2050

2156

2172

2158

2125

2147

Prognos 2021-04-01

3.2 Gymnasieskolan år 2023 – 2032
Enligt prognos ökar antalet innevånare i gymnasieålder med 199 st.
Idag är ca 1500 elever inskrivna vilket motsvarar ca 80 % av populationen. Om ökningen blir proportionell så innebär det ett behov av 159 platser.
Lokalbehovet är beroende av vilket programval eleverna gör och det är svårt att förutse hur eleverna kommer att välja och vilket utbud GVN kommer att erbjuda.
3.2.1 Broväg och Herkulesväg.

Lokalerna på Broväg och Herkulesväg är före prognosperioden nyrenoverade för VF, EE, RX och
BA.
3.2.2 Lundbygatan

Från och med sommaren 2023 är hela lokalen uthyrd till den blivande kollektivtrafikoperatören.
Före prognosperioden skall utbildningen ha flyttat till ersättningslokaler.
3.2.3 Solrosenområdet.

De flesta byggnader på Solrosenområdet har fått förnyad ventilation och värmeåtervinning som
uppfyller kraven på en modern, arbetsmiljövänlig och energieffektiv drift. Delar av fordonshuset
har behov av PU.
Uppskattad kostnad PU 5 MSEK år 2025.
3.3 Samlad gymnasieskola på söder, Solrosenområdet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en önskan om att samla gymnasiet på en
plats i anslutning till Solrosenkvarteret. Förvaltningen får i uppdrag att till nästa långtidsprognos presentera ett sådant förslag.
2018 gjordes en utredning ”Campus WG” med målet att skapa en samlad gymnasieskola i
södra Visby samt att utreda konsekvenserna ekonomiskt och pedagogiskt av en flytt till Solrosen.
Detta som en följd av de omfattande flyttar som gjorde efter Sävehusets färdigställande och att all
verksamhet på Hackspetten och A7 avvecklades.
Syftet var bland annat att främja intresset för yrkesprogrammen och även arbeta för att utjämna
skillnaderna mellan pojkar och flickor. Några av de hinder som identifierades för detta var uppdelningen mellan norra och södra Visby. De flesta av yrkesprogrammen med majoritet pojkar blev
kvar i norra Visby och hamnade utanför den stora gemenskapen på Solrosentomten. Wisbygymnasiet eftersträvade att skapa en geografiskt samlad skola där alla elever läser tillsammans och så ofta
som möjligt finns i samma lokaler.
Det förslag som då presenterades beräknades till ca 200 MSEK och förkastades pga. kostnaden.
Nämnden beslutade då att lokalerna i norra Visby skulle användas under en längre tid och äskade
därför investeringsmedel som senare beviljades av Regionfullmäktige för att skapa goda och välfungerande lokaler.

Region Gotland

Långsiktig
Investeringsprognos
Lokaler GVN
2023 – 2032

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Försörjningschef Rolf Andersson

4. Gotlands folkhögskola (GFH)

Folkhögskolan finns i Hemse och Fårösund. Antalet elever förväntas vara oförändrat.
4.1 Hemse
Kök och matsal har behov av förbättrad köksutrustning, diskinlämning och diskutrustning. Mycket
grovt uppskattad kostnad, förstudie ej gjord, 5 MSEK 2025.

Ersättning för det slitna elevhemmet Nygårds. Underlag i strategisk plan och budget år 2020.
Uppskattad kostnad uppräknat med 18% från 2020 = 30 MSEK år 2030
4.2 Fårösund
Lokalerna i Fårösund hyrs av Offentliga Hus AB.

5. Vuxenutbildningen
5.1 Befolkningsprognos
Antalet innevånare i åldersgruppen 19–64 ökar med 929 mellan år 2023 och 2030.
Ålder/år
19-24
25-44
45-64
Summa

2020
3722
13156
15835
32713

2021
3759
13267
15693
32719

2022
3755
13390
15605
32750

2023
3774
13501
15486
32761

2024
3794
13653
15475
32922

2025
3850
13753
15438
33041

2026
3871
13850
15425
33146

2027
3937
13975
15399
33311

2028
4038
14078
15366
33482

2029
4130
14201
15253
33584

2030
4163
14320
15207
33690

Prognos 2021-04-01

Vuxenutbildningen + 929 innevånare i vux-ålder, idag är ca 6 % av populationen inskrivna. Om
ökningen är proportionell så innebär detta ca 56 nya elever.
Antalet elever har på senare år ökat stadigt till Vuxenutbildningen. Det finns flera orsaker; efterfrågan på rätt arbetskraft från offentliga och privata arbetsgivare, karriärväxling.
Det är svårt att prognostisera framtiden. Mer studier som flex- del- eller heldistans medför anpassade lokaler och att undervisningen också sker på kvällar.
5.2 Lokalbehov
För att klara den förväntade ökningen har Vuxenutbildningen behov av ytterligare cirka 500 m2
(2-3 klassrum, 4 grupprum/samtalsrum, 6–8 arbetsplatser, personalrum, vilrum, tvättstuga och förrådsutrymmen.) Förvaltningen har också ett önskemål om att avveckla den inhyrda paviljongen på
ca 1000 m2 och ersätta med permanent byggnad. Uppskattad kostnad för totalt 1500 m2 = 53
MSEK år 2026.

Strävan är också att kunna samutnyttja lokaler med Wisbygymnasiet. Från höstterminen 2022 skall
schemaläggningen mellan WG och Vux koordineras för bättre lokalutnyttjande.
Det förändrade utbudet behöver tillgång till anpassade lokaler för yrkesutbildningar (verkstad, restaurang, vård- och omsorg, elteknik med mera). Yrkesutbildningar och de lokalbehov som detta
medför ska samplaneras med Wisbygymnasiet.
UAF kommer i samarbete med TKF att genomföra ett omfattande anpassnings- och underhållsarbete av de befintliga lokalerna. Planändringar, ny ventilation, vatten, värme och avlopp. Golv, tak
och belysning. För detta arbete finns 10 MSEK beviljat för år 2024. Utöver detta tillkommer inventarier för ca 2 MSEK.

6. Arbetsliv och etableringsavdelningen

För att frigöra yta på Hackspettenområdet så söker förvaltningen alternativa lokaler för enheten.

Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Försörjningschef Rolf Andersson

7. Ungdomsavdelningen

Långsiktig
Investeringsprognos
Lokaler GVN
2023 – 2032

I åldersgrupperna 10-15 år prognosticeras en minskning med 129 ungdomar 2023 – 2030. (- 3%)
Alla ungdomsgårdar är i gott skick och förvaltningen förutser inga större investeringar under prognosperioden med undantag för Fenixhuset som ungdomsavdelningen kommer att lämna. Investeringen i Fenixhuset kommer att behövas oavsett vilken verksamhet förvaltningen kommer att flytta
dit.

Uppskattad kostnad för PU och ventilationsarbeten ca 5,5 MSEK 2022

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2022-02-09

SON § 12

Investeringsplan 10 år

SON 2022/6
SON/AU § 20

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner investeringsplan för 2023-2032.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Socialförvaltningens har ett ökat behov av vård- och omsorgslokaler, främst
beroende på att antalet äldre invånare ökar och de bedöms behöva fler insatser från
socialförvaltningen i form av boenden. Utifrån avbrutna upphandlingar under 2020
kan konstateras att det blir lägre kostnader att investera i egna lokaler. Därför
kommer det vara relativt stora investeringsäskande från socialnämnden de närmaste
åren. Planen omfattar endast investeringar inom skattefinansierad verksamhet.
Socialförvaltningens investeringsbehov utgår framför allt ifrån den plan för särskilt
boende för äldre inom Region Gotland som avser 2019-2028. Prognosen bygger på
hur behovet samt arbetssätt ser ut idag och ändras kontinuerligt. Socialnämnden har
beviljats investeringsmedel för utbyggnad av Tingsbrogården med 26 platser som ska
vara klart till 2023. Enligt den senast uppdaterade prognosen så behövs det ytterligare
cirka 180 nya platser i särskilt boende för äldre fram till början av 2030-talet.
Förvaltningen har nu ändrat antalet platser på planerade boenden, från tidigare 60
platser till 80 platser. Effekter av pandemin är inte bedömda i detta ärende.
För att möta det stora behovet behövs ett nytt boende som är inflyttningsklart till
2025, ytterligare ett boende till 2028 och ett till i början på 2030-talet. Utifrån
befolkningsprognosen är sedan bedömningen att det behövs ytterligare boenden
under 2030-talet.
För bostad med särskild service finns också en bostadsförsörjningsplan och
prognosen visar att det finns ett behov av ytterligare platser framåt. Det finns
investeringsmedel för en gruppbostad enligt LSS med sex platser som ska vara klar
under 2022. Efter detta är bedömningen att det behövs minst ett boende till fram till
2026 och därefter fler boenden under 2030-talet då det blir fler äldre brukare även
inom LSS-verksamheten. Vad gäller bostad med särskild service enligt SoL behövs
ett nytt boende som ersätter nuvarande och detta boende finns i planen 2025.
För övrigt finns behov av ersättningslokaler för några verksamheter, främst
hemsjukvården, där avtal för inhyrda lokalerna löper ut under perioden. Under
perioden kan det också bli fråga om utbyte av verksamhetssystem samt andra
investeringar kopplade till IT-system och välfärdsteknik.

8 (13)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Ordförande finner bifall till yrkandet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Investeringsplan socialförvaltningen 2023-2032, daterad 2022-01-13.
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
SOF Kristina Pajuäär, administrativ chef
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2022/6
13 januari 2022

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Investeringsplan socialförvaltningen 2023-2032
Förslag till beslut

•
•

Socialnämnden godkänner investeringsplan för 2023-2032.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Socialförvaltningens har ett ökat behov av vård- och omsorgslokaler, främst
beroende på att antalet äldre invånare ökar och de bedöms behöva fler insatser från
socialförvaltningen i form av boenden. Utifrån avbrutna upphandlingar under 2020
kan konstateras att det blir lägre kostnader att investera i egna lokaler. Därför
kommer det vara relativt stora investeringsäskande från socialnämnden de närmaste
åren. Planen omfattar endast investeringar inom skattefinansierad verksamhet.
Socialförvaltningens investeringsbehov utgår framför allt ifrån den plan för särskilt
boende för äldre inom Region Gotland som avser 2019-2028. Prognosen bygger på
hur behovet samt arbetssätt ser ut idag och ändras kontinuerligt. Socialnämnden har
beviljats investeringsmedel för utbyggnad av Tingsbrogården med 26 platser som ska
vara klart till 2023. Enligt den senast uppdaterade prognosen så behövs det
ytterligare cirka 180 nya platser i särskilt boende för äldre fram till början av 2030talet. Förvaltningen har nu ändrat antalet platser på planerade boenden, från tidigare
60 platser till 80 platser. Effekter av pandemin är inte bedömda i detta ärende.
För att möta det stora behovet behövs ett nytt boende som är inflyttningsklart till
2025, ytterligare ett boende till 2028 och ett till i början på 2030-talet. Utifrån
befolkningsprognosen är sedan bedömningen att det behövs ytterligare boenden
under 2030-talet.
För bostad med särskild service finns också en bostadsförsörjningsplan och
prognosen visar att det finns ett behov av ytterligare platser framåt. Det finns
investeringsmedel för en gruppbostad enligt LSS med sex platser som ska vara klar
under 2022. Efter detta är bedömningen att det behövs minst ett boende till fram till
2026 och därefter fler boenden under 2030-talet då det blir fler äldre brukare även
inom LSS-verksamheten. Vad gäller bostad med särskild service enligt SoL behövs
ett nytt boende som ersätter nuvarande och detta boende finns i planen 2025.
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För övrigt finns behov av ersättningslokaler för några verksamheter, främst
hemsjukvården, där avtal för inhyrda lokalerna löper ut under perioden. Under
perioden kan det också bli fråga om utbyte av verksamhetssystem samt andra
investeringar kopplade till IT-system och välfärdsteknik.

Särskilt boende för äldre

Socialförvaltningen har en plan för särskilt boende för äldre inom Region Gotland
som avser 2019-2028, den är beslutad av socialnämnden 2019-09-19. Syftet med
bostadsförsörjningsplanen är primärt att socialförvaltningen ska kunna följa den
demografiska utvecklingen och vara med och påverka behovet av boendeplatser
inom särskilt boende på Gotland. Den äldre befolkningen kommer att öka och år
2050 räknar man med att antalet personer över 85 år kommer att ha fördubblats
jämfört med idag. Av det skälet är den prognos som förvaltningen gör mycket viktigt
för den framtida planeringen av antalet boendeplatser. Planen bör även ses som en
del i arbetet med att planera boenden för äldre på regional nivå. Gotland behöver
flera typer av boendeformer för äldre där särskilt boenden bara är en del. De flesta
äldre bor i det ordinära bostadsbeståndet och därför är det av stor vikt att det
planeras för attraktiva och tillgängliga bostäder för äldre och att det är möjligt att bo
kvar i hemmet så länge som det är möjligt innan behov finns för en plats inom ett
särskilt boende. Det ordinarie boendet som människor själva ordnar kommer i
framtiden, liksom idag, att vara den viktigaste boendeformen för de allra flesta äldre
så att behov av särskilt boende minskar eller inte uppstår.
Socialnämnden har sedan beslutat om inriktning för boendeförsörjning avseende
särskilt boende som redovisas nedan. Under 2021 har det varit dialoger mellan
förvaltningsledningen, verksamheten och politiken samt teknikförvaltningen.
Nuvarande bedömning är att boendena bör ha minst 80 platser istället för som
tidigare planerat 60 platser. Fler platser bedöms ge bättre förutsättningar för
personalförsörjning och innebär generellt bättre ekonomi. En annan faktor är vilken
planlagd mark som finns tillgänglig i relation till boendenas storlek. Förutsättningar
och behov förändras vilket gör att planerna och investeringsbehovet följs och
justeras kontinuerligt.
Socialnämndens beslut 2020 om inriktning för boendeförsörjning särskilt boende:






Socialförvaltningen får i uppdrag att påbörja en förstudie av ett särskilt
boende i Klintehamn inför år 2024 med påföljande projektbeställning.
Efter detta har förstudie beställts från teknikförvaltningen. Antalet platser har
också ändrats från 60 till 80.
Socialförvaltningen ska inleda diskussion med regionstyrelseförvaltningen om
planläggning av mark i Slite för byggande av särskilt boende med 60 platser
till år 2026. Efter detta har förstudie beställts från teknikförvaltningen och
diskussion om att öka antalet platser från 60 till 80 pågår. Frågan är om
storlek på boendet är möjlig kopplat till byggyta för planlagd mark.
Socialförvaltningen ska inleda diskussion med regionstyrelseförvaltningen om
planläggning av mark på området Visborg för byggande av särskilt boende
med 60 platser till år 2029. I samband med detta ska förvaltningen även
påbörja diskussion med barn- och utbildningsnämnden om möjlighet att
kombinera ett särskilt boende med en förskola.
Efter detta har diskussion skett med regionstyrelseförvaltningen som
kommer att beakta detta i planläggning av området. Dock är det tveksamt om
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det blir i kombination med förskola. I nuläget utökas också antalet platser
från 60 till 80.
Fler boenden kommer att öka driftkostnaderna men detta bedöms vara finansierat
med tillskott från resursfördelningsmodellen.
Enligt den senaste behovsprognosen ökar det årliga behovet av platser fram till 2029
enligt följande:
Behovsprognos antal platser
År
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Platser
654
660
660
686
686
686
686
686
686

Behov
0
-18
-49
-48
-79
-112
-136
-158
-184

Nya
platser

80

80

Behov

1
-32
-56
2
-24

Förändringar i antalet platser: År 2021 fanns det 654 platser. År 2022 tillkommer sex platser på ett privat
boende med ramavtal. År 2024 tillkommer 26 platser på Tingsbrogården.

Socialnämnden har beviljats investeringsmedel med 58 mnkr 2022-2023 för en utoch nybyggnad av Tingsbrogården med 26 platser. Det är ett boende med 32 platser
som ägs och drivs av Region Gotland. Boendet har idag fyra avdelningar med åtta
lägenheter per avdelning. Utbyggnad gör att tre avdelningar utökas med två
lägenheter så att de tre avdelningarna får tio lägenheter, alltså en utbyggnad med
totalt sex lägenheter. Verksamheten bedöms då kunna bedrivas mer
kostnadseffektivt. Det ska också byggas ett nytt hus med två avdelningar där det ska
finnas 10 lägenheter per avdelning, totalt 20 platser. Detta beräknas vara klart till
slutet av 2023.
Behovet enligt prognosen blir sedan att det behövs då ett nytt boende till som är
inflyttningsklart till 2025, ytterligare ett boende till 2028 och ett boende i början av
2030-talet. Varje boenden planeras ha 80 platser.
Efter detta finns ingen prognos men utifrån nedanstående diagram från SCB som
visar folkmängd efter ålder kan slutsatsen dras att det behövs ännu fler boenden
under 2030-talet.
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Det är också så att boendena, förutom Tingsbrogården och Katthammarsvik, ägs av
privata aktörer och de flesta hyresavtal går ut 2033. Då är frågan om dessa boenden
lever upp till modern standard. Några av dem är renoverade och/eller ombyggda på
90-talet och några har för få platser vilket gör dem dyra att driva samt svårare att
kompetensförsörja. Exempel är Kilåkern i Slite med 20 platser samt Åvallegården i
Klintehamn med 24 platser.

Bostad med särskild service SoL

Socialförvaltningen har en plan för bostäder med särskild service för personer med
funktionsnedsättningar för åren 2020-2028 och den beslutades av socialnämnden i
februari 2020.
Idag finns ett boende i egen regi för personer med insatsen bostad med särskild
service enligt SoL, Grindvillan. Boendet ägs av regionen och omfattar sex lägenheter
och två avlastningsplatser. Lokalerna är i stort behov av renovering samtidigt som det
är för få platser för att kunna bedriva verksamheten kostnadseffektivt. Det är en
omfattande renovering med bland annat stambyten vilket innebär att de boende
måste evakueras vilket kräver en evakueringslokal.
Framåt finns behov av fler platser och ett större boende behöver tillskapas. Det finns
inga vakanta lokaler idag inom regionen som bedöms passa för verksamheten. Ett
nytt boende med fler lägenheter skulle troligen också ge lägre driftkostnad per
boende samt högre kvalitet för brukaren. Bedömningen är att det behövs ett boende
med cirka tio lägenheter för cirka 17 mnkr och detta finns i investeringsplanen 2025.
Idag köper socialförvaltningen cirka 40 platser av privata leverantörer. Med fler
platser i egen regi kan antalet köpta platser minska och därmed troligen också
kostnaden per plats.

Bostad med särskilt service LSS

Socialförvaltningen har en plan för bostäder med särskild service för personer med
funktionsnedsättningar för åren 2020-2028 och den beslutades av socialnämnden i
februari 2020. Idag finns en kö till bostad på runt åtta brukare.
Investeringsmedel med 30 mnkr har beviljats för ett nytt gruppboende med sex
platser som börjar byggas under 2022 på Terra Nova i Visby.
Prognosen visar att det finns ett behov av ytterligare platser framåt. Det är dock
mycket svårt att göra en prognos för denna typ av boende men det finns behov av
minst ett boende till med sex platser under perioden fram till 2026.
Regionstyrelseförvaltningen har fått uppdrag att se på lämplig mark. Brukarna uppnår
allt högre levnadsålder vilket gör att det troligen kommer att behövas ännu fler
gruppbostäder 2029-2031. För att tillskapa fler platser behövs investeringsmedel. Då
de flesta brukare vill bo kvar på Gotland är det svårt att tillgodose behovet med köp
från privata utförare då verksamheten redan köper de flesta platser som finns här.
Varje boende kommer att öka driftkostnaderna för LSS-verksamheten, som redan
idag är under finansierad, varför tillskott av budgetmedel behövs.
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Övriga verksamhetslokaler

Socialförvaltningen hyr lokaler på Söderväg och här inryms resursteam, hemsjukvård,
och hemtjänst. Lokalen är totalt 1 500 kvm och hyresavtal löper ut om några år. Här
finns behov av ersättningslokal på motsvarande yta. De tre verksamheterna behöver
inte finnas i samma lokal.
En ny korttidsenhet på Korpenområdet är klar under våren 2022. Då töms
nuvarande korttidsenhet och för närvarande pågår en utredning inom regionen vad
lokalen ska användas till framåt. Socialförvaltningen har behov av lokaler på
Korpenområden vilket gynnar samverkan och samarbete inom förvaltningen och
regionen.
Beroendeenhetens korttidsboende har stort behov av renovering då lokalerna under
många år varit utsatta för stort slitage. Boendet omfattar idag 28 lägenheter och finns
på Korpenområdet.
Socialförvaltningen ser en ökning av personer med samsjuklighet. Det pågår även en
nationell utredning kring detta och socialtjänstens ansvar för insatser kring boende
och sysselsättning. Detta kan innebära ökade kostnader i form av investeringsmedel i
form av lokaler.
Övriga investeringar

Idag finns två verksamhetssystem i förvaltningen, ett för SoL och LSS (Treserva)
samt ett för individ- och familjeomsorgen (Procapita/Lifecare). Systemen har funnits
i flera år och kan komma att behöva upphandlas på sikt vilket kan innebära stora
investeringsutgifter. Övriga investeringar är till exempel olika typer av välfärdsteknik
vilket höjer kvaliteten för brukarna och underlättar för medarbetarna.
Sociala bostäder

Brist på hyreslägenheter över ön påverkar utsatta medborgare med t ex
beroendeproblematik och försörjningssvårigheter. Det finns en risk för ökad
utsatthet i form av hemlöshet för de personer med låg motivation till att förändra sin
utsatta situation.
I socialförvaltningens uppdrag ingår inte att tillhandahålla bostäder utan
biståndsbeslut. Det helägda allmännyttiga bostadsbolaget Gotlandshem har ett enligt
ägardirektivet i uppdrag, att inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv
förvaltning, sträva efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat
med ett bostadssocialt ansvarstagande. I dagsläget har socialförvaltningen kostnader
för tillfälliga lösningar, för att personen ska undvika att hamna i hemlöshet. Det
pågår utredningar om olika boendeformer för denna målgrupp. För närvarande
utreds förutsättningarna för lågtröskelboende och förvaltningen kommer också att
arbeta vidare med Bostad först. Detta kan medföra behov av nybyggnation och då
krävs investeringsmedel och medel för ökade driftkostnader.

Driftkonsekvenser

Driftkostnader kommer att öka med hänsyn till det blir fler äldre personer som får
insatser i form av särskilt boende och andra insatser. Kostnadsökningen avser både
lokaler och personalkostnader samt ökade kostnader för köp av tjänster beroende på
om driften av boendena sker i egen eller privat regi. Kostnadsökningen finansieras
med tillskott från resursfördelningsmodellen. Med hänsyn till svårigheten att
rekrytera medarbetare finns dock en risk att kostnaderna ökar mer än beräknat.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2022/6

En faktor som kan bromsa kostnadsutvecklingen är ett generellt byggande av
bostäder som är tillgängliga och anpassade för en åldrande befolkning. Då kan fler bo
kvar i det egna hemmet med insatser från till exempel hemtjänst och hemsjukvård.
Driftkonsekvenser av fler boenden inom insatsen bostad med särskild service
innebär ökade kostnader och för detta finns ingen finansiering. Detta är lagstyrd
verksamhet som kommunerna måste planera för och tillhandahålla. Om
förvaltningen inte har egna boenden måste platser köpas av privata utförare.
Under 2020 har två byggupphandlingar fått avbrytas där privata aktörer skulle bygga
och äga lokalerna, detta då kostnaderna blivit alldeles för höga. Dels nytt särskild
boende för äldre, dels gruppbostad. Det kan konstateras att det blir lägre kostnader
att investera i egna lokaler.

Investeringsplan

Detta är en övergripande investeringsplan med uppskattade belopp. Planen är en
bedömning av lokalbehov utifrån nuläget och denna plan kommer att ändras
kontinuerligt. Planen avser investeringar inom skattefinansierad verksamhet.
Socialnämnden/
Socialförvaltningen, tkr
Lokalinvesteringar
Tingsbrogården, till- och
ombyggnad
Tingsbrogården, utrustning
Äldreboende 1 Klintehamn 80 pl
Äldreboende 1 utrustning
Äldreboende 2 Slite 80 pl
Äldreboende 2 Slite utrustning
Äldreboende 3 Visborg 80 pl
Äldreboende 3 Visborg
utrustning
Äldreboende 4 klart 203X
LSS gruppbostad 2023
LSS gruppbostad 2026
Nytt SoL-boende 10 platser,
ersätter Grindvillan
Anpassning lokal Hemsjukvård
Summa lokalinvesteringar

Beslutad
2022

24 000

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Summa
2032 2023-2032

2031

17 000
1 000
30 000 130 000
5 000
80 000

17 000
1 000
160 000
5 000
160 000
5 000
160 000

80 000
5 000
80 000

80 000
5 000

30 000

5 000
80 000
0
30 000

17 000 110 000

80 000
22 500

17 000
46 500

Välfärdsteknik
Investeringspott

3 000
5 000

Summa SON/SOF

54 500

10 000
48 000 145 000
3 000
5 000

3 000
5 000

56 000 153 000

85 000

0

80 000

85 000

0

80 000

17 000
10 000
650 000

3 000
5 000

3 000
5 000

3 000
5 000

3 000
5 000

3 000
5 000

3 000
5 000

3 000
5 000

30 000
50 000

25 000 118 000

93 000

8 000

88 000

93 000

8 000

88 000

730 000

3 000
5 000

Kursiv stil=beslutad investering

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Investeringsplan socialförvaltningen 2023-2032, daterad 2022-01-13.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
SOF Kristina Pajuäär, administrativ chef
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2022/68
31 januari 2022

Yvonne Skovshoved
Beställarchef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Investeringsplan 2023-2032
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner planen och skickar den vidare till
regionstyrelsen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige tog i november 2018 beslut om en förändrad investeringsprocess.
Som en del av denna ska hälso- och sjukvårdsnämnden i februari lämna en skriftlig
investeringsplan för en tidsperiod på tio år. Motivet till detta är att ge en bild av
regionens kommande behov baserat på den demografiska utvecklingen och övriga
förändringar i omvärlden. Nämnden ska också göra en översiktlig bedömning av
driftkonsekvenser framåt.
Hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsbudget innefattar i dagsläget en pott på
32 miljoner som ska täcka behovet av investeringar i medicinskteknisk utrustning,
mindre ombyggnationer, inventarier, samt IT-investeringar som inte begärts och
beslutats som egna fristående investeringsprojekt. Nämnden begär i Strategisk plan
och budget investeringsmedel som egna fristående projekt då investeringsutgiften
beräknas överstiga 3 miljoner kronor, oavsett om det handlar om ombyggnationer,
medicinskteknisk utveckling eller IT-investeringar.
För perioden 2022-2026 finns i planen specificerat medicinskteknisk utrustning om
50 miljoner kronor. Utöver detta så begär nämnden i kompletteringsbudget 2022 8,5
miljoner.
För perioden 2022-2026 finns i planen specificerat lokalinvesteringar ombyggnation
om 34 miljoner. Utöver detta så begär nämnden i kompletteringsbudget 2022 15
miljoner.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2022/68

I begäran om kompletteringsbudget 2022 finns även patientkallelsesystem med 2
miljoner (total investering om 8 miljoner fördelat på 8 år), samt ombyggnation av
bårhuset på Visby lasarett om 3 miljoner.
Framöver ser hälso- och sjukvårdsförvaltningen även kommande investeringsbehov i
medicinteknisk utrustning, lokaler och inom digitalisering/IT. Inom medicinteknisk
utrustning ser förvaltningen ett stort behov av att öka den årliga potten med cirka 10
miljoner årligen. Det finns ett behov av att komma ikapp med utbytesplanerna och
en stor del av den utrustning som finns borde redan varit utbytt.
Behovet av investeringar i lokaler är fortsatt omfattande inom hälso- och sjukvården,
och många förstudier, utredningar och fastighetsutvecklingsplan med mera är under
framtagande. Verksamhetsförändringar, ökade vårdbehov, lagkrav, ny teknik och fler
anställda har gjort att i stort sett samtliga verksamheter inom Visby lasarett behöver
fler och större lokaler och så även vårdcentraler inom egenregins verksamhet. En
strategi kring robusthet behöver tas fram för sjukhuset men också ett ställningstagande kring vilken roll övriga vårdlokaler har i beredskapsfrågorna. En omfattande
investering i Visby lasarett kommer att vara nödvändig vilket innebär investering i
miljardbelopp.
Gällande digitalisering finns det i den långsiktiga investeringsplanen ett stort behov
av att byta ut fler av de idag befintliga systemen, samtidigt som en tydlig
digitaliseringsplan på både kort och lång sikt behöver arbetas fram för den digitala
omställningen.
Beslutsunderlag

Investeringsplan 2023-2032
Tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2022
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

HSN § 9

Sida 1 (2)

Investeringsplan 2023-2032

Ärendenummer: HSN 2022/68
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 16
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner planen och skickar den vidare till
regionstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Regionfullmäktige tog i november 2018 beslut om en förändrad
investeringsprocess. Som en del av denna ska hälso- och sjukvårdsnämnden i
februari lämna en skriftlig investeringsplan för en tidsperiod på tio år. Motivet
till detta är att ge en bild av regionens kommande behov baserat på den
demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden. Nämnden ska
också göra en översiktlig bedömning av driftkonsekvenser framåt.
Hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsbudget innefattar i dagsläget en
pott på 32 miljoner som ska täcka behovet av investeringar i medicinskteknisk
utrustning, mindre ombyggnationer, inventarier, samt IT-investeringar som
inte begärts och beslutats som egna fristående investeringsprojekt. Nämnden
begär i Strategisk plan och budget investeringsmedel som egna fristående
projekt då investeringsutgiften beräknas överstiga 3 miljoner kronor, oavsett
om det handlar om ombyggnationer, medicinskteknisk utveckling eller ITinvesteringar.
För perioden 2022-2026 finns i planen specificerat medicinskteknisk utrustning
om 50 miljoner kronor. Utöver detta så begär nämnden i kompletteringsbudget
2022 8,5 miljoner.
För perioden 2022-2026 finns i planen specificerat lokalinvesteringar
ombyggnation om 34 miljoner. Utöver detta så begär nämnden i
kompletteringsbudget 2022 15 miljoner.
I begäran om kompletteringsbudget 2022 finns även patientkallelsesystem med
2 miljoner (total investering om 8 miljoner fördelat på 8 år), samt
ombyggnation av bårhuset på Visby lasarett om 3 miljoner.
Framöver ser hälso- och sjukvårdsförvaltningen även kommande
investeringsbehov i medicinteknisk utrustning, lokaler och inom
digitalisering/IT. Inom medicinteknisk utrustning ser förvaltningen ett stort
behov av att öka den årliga potten med cirka 10 miljoner årligen. Det finns ett
behov av att komma ikapp med utbytesplanerna och en stor del av den
utrustning som finns borde redan varit utbytt.

Digital justering

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Behovet av investeringar i lokaler är fortsatt omfattande inom hälso- och
sjukvården, och många förstudier, utredningar och fastighetsutvecklingsplan
med mera är under framtagande. Verksamhetsförändringar, ökade vårdbehov,
lagkrav, ny teknik och fler anställda har gjort att i stort sett samtliga
verksamheter inom Visby lasarett behöver fler och större lokaler och så även
vårdcentraler inom egenregins verksamhet. En strategi kring robusthet behöver
tas fram för sjukhuset men också ett ställnings-tagande kring vilken roll övriga
vårdlokaler har i beredskapsfrågorna. En omfattande investering i Visby
lasarett kommer att vara nödvändig vilket innebär investering i miljardbelopp.
Gällande digitalisering finns det i den långsiktiga investeringsplanen ett stort
behov av att byta ut fler av de idag befintliga systemen, samtidigt som en tydlig
digitaliseringsplan på både kort och lång sikt behöver arbetas fram för den
digitala omställningen.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, beställarchef, informerar om investeringsplan 2023-2032.
Komplettering kommer att göras i underlaget gällande investeringsbehovet för
Visby lasarett samt tillägg av en tabell med samlat behov för investeringar.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 16
Yvonne Skovshoved, beställarchef, informerar om investeringsplan 2023-2032.
Planen är utgångspunkten för nämndens förslag till prioriteringar i strategisk
plan och budget och ska beskriva större behov av investeringar inklusive en
grov kostnadsbedömning för de kommande 10 åren. Den ska utgå ifrån
volymförändringar, befolknings-prognoser och andra förändringar.
Underlag skickas ut inför nämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Investeringsplan 2023-2032
Tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2022
Skickas till

Regionstyrelsen

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)
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1. Bakgrund
Regionfullmäktige tog i november 2018 beslut om en förändrad investeringsprocess. Som
en del av denna ska hälso- och sjukvårdsnämnden i februari lämna en skriftlig investeringsplan för en tidsperiod på tio år. Motivet till detta är att ge en bild av regionens kommande
behov baserat på den demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden.
Planen ligger med som ett diskussionsunderlag till de dialogmöten som genomförs inför
budgetberedningen.
Enligt anvisningar ska nämnden beskriva nämndens större behov av investeringar de
kommande tio åren och även ge en grov kostnadsuppskattning. Utgångsläget ska vara den
demografiska utvecklingen eller annan utveckling som påverkar investeringsbehovet.
Nämnden ska också göra en översiktlig bedömning av driftkonsekvenser framåt.
I hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsplan kommer inte enbart investeringsbehov
grundat i den demografiska utvecklingen att beskrivas, stor del av investeringsbehoven för
hälso- och sjukvården kommer av medicinskteknisk utveckling, förändrade arbetsmiljökrav,
nya standards i lokaler, samt ett redan identifierat stort behov av ökade lokalytor på Visby
lasarett, samt behov av ökade lokaler för vårdcentralernas verksamhet i Visby.

2. Nuvarande investeringsbudget
Hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsbudget innefattar i dagsläget en pott på 32
miljoner som ska täcka behovet av investeringar i medicinskteknisk utrustning, mindre
ombyggnationer, inventarier, samt IT-investeringar som inte begärts och beslutats som
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egna fristående investeringsprojekt. Nämnden begär i Strategisk plan och budget
investeringsmedel som egna fristående projekt då investeringsutgiften beräknas överstiga
3 miljoner kronor, oavsett om det handlar om ombyggnationer, medicinskteknisk
utveckling eller IT-investeringar.
För perioden 2022-2026 finns i planen gällande medicinskteknisk utrustning narkosapparater om 5 miljoner, PCI-utrustning om 10 miljoner, utbyte av patientkallelsesystem på
sjukhuset om 8 miljoner fördelat på 4 år, angiografiutrustning om 7 miljoner,
magnetresonanskamera (MR) om 10 miljoner, samt en datortomograf om 10 miljoner.
Utöver detta så begär nämnden i kompletteringsbudget 2022 8,5 miljoner för två röntgenutrustningar som levereras i slutet av 2021 och början av 2022.
För perioden 2022-2026 finns i planen gällande lokalinvesteringar ombyggnation inom
hab/rehab om 4 miljoner, ombyggnad för PCI om 20 miljoner, ombyggnation på Korpen,
Korpen 1,2,3, om 7 miljoner, samt central provtagning på Korpen om 3 miljoner.
Utöver detta så begär nämnden i kompletteringsbudget 2022, 8 miljoner för ombyggnation
av akutmottagningen, samt cirka 7 miljoner i inventarier till den ombyggda
akutmottagningen och till den paviljongslösning som nu är upphandlad och i
projekteringsläge.
Budget för köp av paviljongerna är överförda till teknikförvaltningen.
I begäran om kompletteringsbudget 2022 finns även patientkallelsesystem med 2 miljoner
(total investering om 8 miljoner fördelat på 8 år), samt ombyggnation av bårhuset på Visby
lasarett om 3 miljoner.

3. Kommande behov av investeringsutrymme
3.1 Behov av investeringar i medicinskteknisk utrustning

Största delen av investeringar i medicinskteknisk utrustning sker med medel från den pott
som nämnden får sig tilldelad.

Ärendenr HSN 2022/68 Datum 2022-02-09

De mest utrustningstäta verksamheterna inom hälso- och sjukvården är röntgenavdelningen, operationsavdelningen och laboratoriemedicinskt centrum. Förvaltningen
arbetar med att ta fram en mer långsiktig investeringsplan även för de större utrustningar
som är i behov av budget utöver potten. De investeringar som har det högsta investeringsvärdet finns inom röntgenavdelningen och inom en tioårsperiod finns behovet att byta ut
såväl datortomograf (DT) som är bytt 2015-2016 och magnetresonanskameran (MR) som
är utbytt 2017. Utbytesplanen för dessa investeringar är cirka vart tionde år. Under 2020
har ett omfattande projekt genomförts i att byta ut patientövervakningssystemet vilket
också kommer att läggas in i kommande investeringsplan för ett utbyte om cirka 10 år.
De flesta av hälso- och sjukvårdens investeringar har en genomsnittlig livslängd på cirka 7
år, vissa med kortare tid och vissa med längre tid. Det innebär att inom en tioårsperiod
borde enligt plan i stort sett all medicinskteknisk utrustning vara utbytt.
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Hälso- och sjukvården har idag ett behov av att komma i kapp med utbytesplanerna med
hjälp av den ökade investeringspott som nämnden blivit tilldelad. Stor del av den utrustning
som finns borde redan varit utbytt, vilket bidrar till en hel del risker.
Ett behov som uppstått under senare år är flera typer av ultraljudsutrustningar. Ultraljudsmetoden har under senare år utvecklats och används i dagsläget allt mer och inom allt fler
medicinska specialiteter. Det finns i dagsläget ett begärt behov från verksamheterna av
ultraljud om cirka 12 miljoner.
I strategisk plan 2023-2025 avser hälso- och sjukvården begära ytterligare 10 miljoner år
2023 för operationsbord som är i stort behov av utbyte. På längre sikt, dock inom en tioårsperiod, kommer behovet finnas av ytterligare en magnetresonansutrustning (MR). Redan
idag är det långa köer till undersökningar med MR och i allt fler standardiserade vårdförlopp ingår en MR-undersökning som en del i vårdförloppet. Verksamheten ser behovet
redan idag men en närmare utredning behöver genomföras innan beslut tas. I dagsläget
finns inte heller någon möjlighet att inrymma en till MR i befintliga lokaler.
Hälso- och sjukvården ser ett stort behov av att öka den årliga potten med cirka tio
miljoner och skulle på det sättet klara fler av de större investeringarna inom potten istället
för att begära dessa som enskilda projekt.
Driftskostnadskonsekvenser av ökade investeringar i medicinsk teknik är främst ökade
kapitalkostnader. De utrustningar som återinvesteras idag är i stort sett i samtliga fall avskrivna i bokföringen. I många fall är utrustningen ålderstigen och ineffektiv ur personalsynpunkt varför investeringen också kan leda till sänkta personalkostnader alternativt icke
höjda sådana. Det betyder att driftskostnaderna av investeringar i medicinsk teknik kan leda
till både högre och lägre driftskostnader.

Ärendenr HSN 2022/68 Datum 2022-02-09

3.2 Behov av lokalinvesteringar

Hälso- och sjukvården har och kommer fortsatt att ha behov av omfattande investeringar i
lokaler. Visby lasarett är projekterat och byggt i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet
och är jämfört med många andra sjukhus ett relativt ungt sjukhus. Många sjukhus i Sverige
är byggda på 1960-70-talet varför också flera regioner står mitt i omfattande sjukhusbyggnationer, antingen om- eller nybyggnationer och ofta en kombination av dessa. Ett
sjukhus har cirka 40 år i teknisk livslängd. Under de cirka 30 år som gått sedan Visby
lasarett stod klart har framförallt den medicinsktekniska utvecklingen gjort att behovet av
slutenvård har minskat till förmån för öppenvård. Detta har bidragit till att slutenvårdsplatserna har minskat och öppenvårdsmottagningarna ökat. Under perioden har en stor
tillbyggnad gjorts vilket är den tillbyggnad där njursjukvården inryms. Lokalytorna för
verksamheter utanför Visby lasarett har komprimerats, till exempel minskade lokaler för
hab/rehab på Korpen och tidigare nedlagd vårdcentral i Roma och Klintehamn. Jämfört
2015 mot 2020 har lokalytan för hälso- och sjukvården minskat med cirka 2500
kvadratmeter.
Verksamhetsförändringar, ökade vårdbehov, lagkrav, ny teknik och fler anställda har gjort
att i stort sett samtliga verksamheter inom Visby lasarett behöver fler och större lokaler och
så även vårdcentraler inom egenregins verksamhet. Lokalplaneringen inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen utgår från evidensbaserad design, nationell kunskap och erfarenhet.
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Under kommande tioårsperiod finns två stora huvudområden där investeringarna kommer
bli omfattande och behovet av investeringar kommer att tydliggöras under planperioden.
Dels rör det sig framförallt om Visby lasarett och vårdcentralerna i Visby som är belägna på
Korpenområdet.
Gällande Visby lasarett pågår i dagsläge framtagande av en fastighetsutvecklingsplan tillsammans med teknikförvaltningen. Fastighetsutvecklingsplanen har fokus på de högteknologiska verksamheterna inklusive neonatalvården.
I samband med att projektet Nya Akuten avbröts i den form som presenterades fick förvaltningen ett uppdrag att ”göra en förstudie av de berörda verksamheterna i Hus 23 (behandlingsbyggnaden) med inriktning; framtida funktion, flöden och lokalbehov”,
(HSN § 89, 2020-06-16). Detta projekt pågår och utreder samtliga verksamheter som finns
i behandlingsbyggnaden utifrån framtida behov och flöden. Verksamheter som omfattas är
akutmottagning, operationsavdelning, intensivvårdsavdelning, förlossningsavdelning, sterilcentral, röntgenavdelning, opererande mottagningar, endoskopimottagning med flera. Neonatalvården är också en högteknologisk verksamhet i behov av lokalförändringar med flöden som hänger ihop med verksamheter i hus 23 och ingår också i utredningen trots att
den inte inryms i just hus 23.
De paviljonger som är på gång att etableras och stå klara vid årsskiftet 2022-2023 är tillfälliga om än under en relativt lång period, planeringshorisonten för paviljongerna är cirka 1015 år, verksamheten som flyttas ut i paviljongerna behöver på sikt inrymmas i permanenta
lokaler. Den utbyggnad som kommer att genomförs av akutmottagningen med hjälp av att
annan verksamhet flyttar ut i paviljonger är inte tillräcklig för att uppfylla akutmottagningens egentliga behov av lokaler, men är en stor förbättring jämfört med dagens akutmottagning. De sen tidigare genomförda förstudierna gällande intensivvården och operationsavdelningen påvisar stora behov av utökade lokalytor.
Utöver ovanstående utredningar tillkommer projektet hemtagande av PCI-verksamheten
från fastlandet vilket är beslutat och möjliggörs genom att lokalyta frigörs i hus 23 på plan 4
i samband med att havspaviljongen kommer på plats och verksamhet flyttas dit. En
projektstruktur är på väg att tas fram, i den kommer en fördjupad förstudie gällande lokalerna vara en del.

Ärendenr HSN 2022/68 Datum 2022-02-09

Under 2021 kom också en reviderad upplaga av ”Den robusta sjukhusbyggnaden – En vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader”. Vägledningen är utgiven av MSB (myndigheten
för samhällsskydd och beredskap). I skriften anges rekommendationer för driftsäkerhet
inom en rad områden, exempelvis brandskydd, elförsörjning, ventilation, försörjning av
medicinska gaser, logistik, IT-system med flera. I skriften påtalas också vikten av att skapa
en strategi för robusta sjukhusbyggnader. På Gotland har inte skriften behandlats och ingen
strategi har tagits fram.
Ett ställningstagande kring vilken roll övriga sjukvårdsbyggnader ska ha kopplat till beredskapsfrågor är också nödvändigt att ta. Beredskapsfrågorna blir allt mer aktuella inom
hälso-och sjukvården liksom på Gotland i stort. Som exempel kan nämnas att det inte finns
någon reservkraft för lokalerna på Korpenorådet eller för psykiatrins lokaler.
Trots intentionerna i God och Nära vård, som innebär att mer vård ska ske utanför sjukhuset, i den primära vården och i hemmet, kommer de högteknologiska verksamheterna att
fortsatt ha behov av utökade lokaler. Den högteknologiska verksamheten såsom opera-
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tions- och intensivvårdsverksamheten, akutmottagningen, neonatalvård och så vidare är
verksamheter som även långsiktigt kommer att bedrivas på Visby lasarett. Det pågår idag
diskussioner på nationell nivå kring förväntningar på påverkan av God och Nära vård på
antalet vårdplatser. Det kommer i samtliga utredningar och behovsanalyser ingå en analys
just utifrån intentionerna i God och Nära vård så att denna förändring inte förbises.
Visby lasarett har sedan årsskiftet sju vårdplatser som är definierade som geriatriska platser.
Det är ett behov som har varit uttalat under en längre tid. Vårdplatserna är inte nya utan
har enbart ändrats gällande den medicinska specialiteten. Dessa patienter har tidigare varit
placerade på de internmedicinska, ortopediska osv vårdplatserna. Behovet av geriatriska
vårdplatser är troligtvis redan idag fler än sju stycken och med den åldrande befolkningen
kommer behovet att ytterligare öka. Om detta kan ske med hjälp av omstrukturering av
vårdplatser eller om behovet är en verklig utökning av vårdplatser behöver utredas närmare. Visby lasarett har redan idag en hög beläggningsgrad på vårdplatserna, totalt på alla
slutenvårdsplatser för 2021, 83,5 procent. I den beläggningsgraden påverkar specialiteterna
såsom barn- och ungdomsmedicin, gynekologi och psykiatri med att sänka beläggningsgraden, medan de större vårdavdelningarna har en beläggningsgrad på mellan 90-100 procent.
Den pågående pandemin har också väckt många nya insikter om patientflöden kopplat till
infektioner som kommer att få återspeglingar i behovsanalyser och ombyggnationer under
lång tid framöver. Behovet av att kunna separera patientflöden med eller utan pågående infektioner i samtliga verksamheter har verkligen tydliggjorts under 2020. Även hygienkraven
kopplat till inredningen kommer att göra att utbyte av denna i många fall kommer att påskyndas.
De pågående utredningarna fastighetsutvecklingsplan och behandlingsbyggnad 23, det redan kända behovet av större ytor på Visby lasarett tillsammans med rekommendationer för
den robusta sjukhusbyggnaden, den tillfälliga lösningen med havspaviljongen, leder fram till
behovet av att göra ett avgörande val kring vilken väg Region Gotland ska gå gällande
Visby lasarett. Oavsett om valet blir att fortsätta bygga om och bygga till på befintlig plats
eller att börja se på ett nytt sjukhus på annan plats i Visby rör sig detta om miljardinvesteringar. Projektet med det tidigare hus 13, som avslutades, hade en kostnadsuppskattning på
drygt 500 miljoner.

Ärendenr HSN 2022/68 Datum 2022-02-09

Vårdcentralerna främst i Visby är även de i behov av lokalförändringar både på kort och på
längre sikt. Idag är investeringar under genomförande och i planeringsfas. Primärvårdens
uppdrag är på väg att förändras i linje med God och Nära vård.
I det stora paradigmskifte som hela sjukvårdssverige nu arbetar för att genomföra, God
och Nära vård, kommer kravet på och uppdraget för primärvården att förändras. Den
demografiska förändringen i Sverige i allmänhet och på Gotland i synnerhet med allt fler
äldre, den medicinska utvecklingen som gör att allt fler sjukdomar blir mer av en kronisk
karaktär kräver en omställning mot en ökad andel egenvård, vård i hemmet eller på
primärvårdsnivå istället för på sjukhuset. Vårdcentralerna Visby Norr, Hemse och Wisby
Söder har i dagsläget behov av anpassade och större lokaler. Gotlands befolkning ökar och
nya stadsdelar utvecklas i Visby vilket kräver en långsiktighet i planeringen för framtida kapacitetsbehov.
En diskussion pågår med socialförvaltningen om att ta över lokalerna på Korpen där nuvarande kortis bedrivs. Detta skulle vara ett mycket efterlängtat tillskott av lokaler.
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Befolkningsprognosen per åldersgrupper fram till och med 2029 omräknat till listningspoäng enligt dagens listningspoäng per åldersgrupp ger cirka 7500 fler listningspoäng under
perioden.

Prognos listningspoäng vårdcentraler
78 000
76 000
74 000
72 000
70 000
68 000

67 268

68 003

2019

2020

68 751

69 660

70 636

71 545

72 281

73 384

74 108

74 817

75 484

66 000
64 000
62 000
60 000
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Beräknad listningspoäng individersättning

Beräknad listningspoäng Säbo 80+

Beräknad listningspoäng hemsjukvård

Total beräknad listningspoäng

2029

Vårdcentralerna har i dag listningspoäng enligt nedan.
Vårdcentral
Visborg
Unicare Gotland
Olistade
Hemse
Visby Norr
Slite
Wisby Söder
Totala listningspoäng

Poäng
8 913
10 493
3 539
12 093
14 428
6 430
14 110
70 006

3.3 Behov av investeringar inom digitalisering/IT

Ärendenr HSN 2022/68 Datum 2022-02-09

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i dagsläget cirka 100 verksamhetsnära IT-system.
Flera system är gamla och i stort behov av uppgradering/utbyte. Identifierat i dagsläget är
cirka 15-20 system som är i behov av utbyte mer eller mindre omedelbart. Det största och
mest kritiska systemet är TakeCare-journalsystemet.
Det stora projektet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) blev under 2020 avbrutet
och arbete pågår för närvarande tillsammans med Region Stockholm kring eventuell
upphandling av ett nytt journalsystem. Ett strategiskt vägval behöver fattas huruvida
Gotland även fortsatt ska dela journalsystem med Region Stockholm. Det är i nuläget svårt
att överblicka konsekvenserna och det finns både för- och nackdelar.
Andra investeringar inom digitalisering/IT inom hälso- och sjukvården genomförs till stora
delar av Inera inom ramen för ”första linjens digitala vård” och där Region Gotland sedan
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köper tjänster. Dessutom kommer behovet av e-arkivering när de gamla systemen ska
avvecklas vara stort. Ett annat område inom digitaliseringsområdet är egenmonitorering, ett
område som hela tiden växer. Området egenmonitorering innefattar dock flera utmaningar
såsom molntjänster, kopplat till GDPR, utrustning i form av investeringar alternativt
programvaror.
I den långsiktiga investeringsplanen finns således ett stort behov av att byta ut befintliga
system, samtidigt som en tydlig digitaliseringsplan på både kort och lång sikt behöver
arbetas fram för den digitala omställningen. Någon sådan plan finns inte framtagen i
nuläget.
Driftskostnader vid en ökad digitalisering är såväl ökande som minskande. Effektiva ITsystem kan effektivisera verksamheten och ge patienter möjlighet till egenvård, vilket gör
att sjukvårdens resurser kan reserveras för dem som är i störst behov av vård. Däremot
ökar behovet av IT-resurser i form av förvaltningskostnader för nya system. En ökad
digitalisering kan också öka tillgängligheten och därmed också förväntningar på hälso- och
sjukvården.
Då behovet av utformning av lokalerna är tätt sammanflätade med hur verksamheten
arbetar i lokalerna kommer den ökade digitaliseringen också få större eller mindre påverkan
på lokalutformning. Exempel på det kan vara ökat behov av enkelrum för digitala möten
med såväl kollegor som patienter.
3.4 Sammanfattning av kommande investeringsbehov

Gällande investeringar i medicinskteknisk utrustning har förvaltningen ett större behov av
investeringar än vad investeringspotten medger. Flertalet utrustningar inom verksamheten
är vid utbyte långt mer än 10 år gamla och ofta sker investeringar när den befintliga utrustningen är utsliten och utan möjlighet till service, vilket leder till en stor osäkerhet på funktionalitet och därmed upphandlingar där det är stor brådska.
Bedömning av kommande investeringsbehov framförallt gällande investeringar i lokaler är
mycket grov. Det pågår flera utredningar som kommer att vara vägledande i det strategisk
beslut angående de omfattande investeringsbehoven i Visby lasarett.
Även investeringsbehovet av vårdcentralerna är i dagsläget oklart då strategiska vägval är
förestående även inom detta område, inkluderat påverkan av omställningen inom God och
Nära vård.

Ärendenr HSN 2022/68 Datum 2022-02-09

Nuvarande investeringsplan:
Investeringspott
Angiografiutrustning
PCI-utrustning
Anestesiarbetsstationer/narkosapparater
Patientkallesesystem
Magnetkamera (MR)

2022
32 000

2023
32
000
7 000

2024
32 000

2025
32 000

2026
32 000

10 000
5 000
2 000

2 000

2 000
10 000
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Datortomograf (DT)
Lokalinvesteringar
Summa

10 000
10 000
49 000

Begärd kompletteringsbudget
Röntgenutrustning
Bårhuset
Ombyggnation akutmottagningen
Inventarier akutmottagningen
Patientkallelsesystem
Summa

8 432
3 000
7 981
6 961
2 000
28 374

9 000
50
000

15 000
59 000

42 000

42 000

Kommande investeringsbehov:
Investeringspott

40 miljoner per år (idag 32 Arbetas in i Strategisk
milj/år)
plan 2023 och framåt.
10 miljoner per år
Löpande efter behov.

Ärendenr HSN 2022/68 Datum 2022-02-09

Medicinskteknisk utrustning enskilda projekt
Lokalinvestering primärvård (en- 200-300 miljoner
dast grov uppskattning beroende
på vägval gällande vårdcentraler
främst i Visby)
Lokalinvestering Visby lasarett
2 500 -5 000 miljoner
(endast grov uppskattning, flera
utredningar pågår inför strategiskt
vägval behöver genomföras)

Bedömd men osäker
tidsperiod om 4-8 år.
Bedömd men osäker
tidsperiod 10-15 år,
men då vägval behöver
ske betydligt tidigare.
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Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade stiftelser
Förslag till beslut



Regionstyrelsen godkänner upprättade årsredovisningar för räkenskapsåret
2021 avseende samtliga stiftelser med anknuten förvaltning.



Regionstyrelsen utser regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius att
underteckna respektive stiftelses årsredovisning.

Sammanfattning

Regionstyrelsens förvaltning har upprättat årsredovisningar för 2021 för samtliga
stiftelser som har så kallad anknuten förvaltning.
Sammanlagt omfattar den anknutna förvaltningen 11 stycken särförvaltade och 3
stycken samförvaltade donationsstiftelser.
När en stiftelse har så kallad anknuten förvaltning är utgångspunkten att det högsta
beslutande organet för förvaltningen i princip ska besluta om årsredovisningen och
att samtliga ledamöter i detta organ ska underteckna årsredovisningen. Det högsta
beslutande organet i detta fall är regionstyrelsen. Om förvaltaren har ett stort antal
stiftelser kan andra rutiner behövas. I sådana fall godtar länsstyrelsen att det högsta
beslutande organet för stiftelserna i protokoll godkänner årsredovisningarna för de
förvaltade stiftelserna samt att ett särskilt uppdrag lämnas åt viss person att
underteckna respektive stiftelses årsredovisning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsens ordförande utses att
underteckna årsredovisningarna för samtliga förvaltade stiftelser.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
RSF Ekonomi: Mikael Wollbo, Birgitta Ronström, Ulrika Jansson
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

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335

Förvaltningsberättelse
Gotlands kommuns sociala samstiftelse bildades genom permutation, sammanslagning av 83 stiftelser
1993-12-22 enligt Kammarkollegiets beslut dnr 50-40-91. 2001 har det tillförts ytterligare 4 stiftelser enligt
Kammarkollegiets beslut dnr 431-5190-00. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland så kallad anknuten
förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att dela ut bidrag till behövande inom Gotlands kommun. Utdelning får inte ske till
ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.
Främjande av ändamålet
Av 2021 års disponibla medel 258 tkr, har 254 tkr delats ut till 181 behövande.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen blev 778 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgår till 56 tkr och
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen till 11 296 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 352 tkr. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 11 246 tkr och marknadsvärdet
på balansdagen var 15 909 tkr (2020 13 488 tkr).

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2021
352
778
11 285

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering, 10% av löpande avkastning
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2020
339
493
10 762

2019
409
302
10 547

Bundet eget kapital
10 504 142
481 453
29 616
11 015 210

2018
387
331
10 544

2017
373
283
10 503

Fritt eget kapital
257 639
777 608
-481 453
-29 616
-254 200
269 978

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10%
Disponibelt av årets resultat

777 608
-481 453
-29 616
266 540

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning, kr
2021

2020

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

351 807
0
351 807

339 373
0
339 373

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-55 652
-55 652

-54 769
-54 769

Förvaltningsresultat

296 155

284 604

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

481 453
0

321 531
-113 440

Årets resultat

777 608

492 695

2

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

11 246 134

10 712 875

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

49 880

59 731

11 296 014

10 772 606

-11 015 210
-269 978
-11 285 189

-10 504 142
-257 639
-10 761 781

-10 825
-10 825

-10 825
-10 825

-11 296 014

-10 772 606

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335
Noter
1 Förändring långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021
10 712 875
2 361 806
-1 828 547
11 246 134

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa

2020
10 465 412
3 538 304
-3 290 841
10 712 875

2019
10 474 852
460 000
-469440
10 465 412

Anskaffningsvärde Bokfört värde Marknadsvärde
1 560 000
1 560 000
1 569 268
3 551 143
3 551 143
3 854 156
1 810 985
1 810 985
2 882 024
3 167 519
3 167 519
6 457 103
350 000
350 000
426 320
806 487
806 487
719 698
11 246 134
11 246 134
15 908 569

2
Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

49 880

3
Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
4
Upplupna kostnader
Faktura revision Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift Länsstyrelsen

-10 000
-825

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
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Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Förvaltningsberättelse
Elsa Berglunds stiftelse bildades enligt testamente av den 31 augusti 1934 och bouppteckningsbesked av den
22 maj 1948. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål var att ”användas för fattiga sjuka i Sjonhems socken för att sätta dem i stånd att rådfråga
läkare samt gälda kostnader för läkarevård, medicin och sjukhusvistelse.” Enligt permutationsbeslut 13 maj
1960 ändrades ändamålet så att kontanta bidrag fick delas ut till inom Sjonhems församling mantalsskrivna
och bosatta sjuka personer i behov av ekonomisk hjälp.
Eftersom stiftelsen hade ett så begränsat upptagningsområde och preciserat ändamål var det mycket svårt att
uppnå stiftelsens ändamål. Efter en permutation år 2003 (Kammarkollegiet beslut dnr 430–18823–02) får
stiftelsen även använda den disponibla avkastningen till hjälp åt sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk
hjälp och är bosatta i socknar som gränsar till Sjonhem (Ala, Ganthem, Halla, Viklau och Vänge socknar).
Främjande av ändamålet
Av 2021 års disponibla medel 130 tkr, har 32 tkr delats ut till 3 behövande.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 149 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 21 tkr och
skatt har belastat resultatet med 45 tkr. Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 3 126 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 90 tkr. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 2 921 tkr och marknadsvärdet på
balansdagen var 3 992 tkr (2020 3 357 tkr).

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2021
90
149
3 107

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar efter skatt
Kapitalisering 10%
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2020
86
191
2 991

2019
81
31
2 873

Bundet eget kapital
2 861 093
98 188
5 056
2 964 337

2018
74
35
2 958

Fritt eget kapital
129 869
148 747
-98 188
-5 056
-32 500
142 873

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10%
Disponibelt av årets resultat
Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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2017
68
56
2 966

148 747
-98 188
-5 056
45 503

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Resultaträkning, kr
2021

2020

90 117
0
0
90 117

85 978
0
0
85 978

-21 054
-21 054

-22 260
-22 260

69 063

63 718

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

124 921
0

210 953
-26 537

Årets resultat före skatt

193 984

248 134

Skatt

-45 237

-56 878

Årets resultat efter skatt

148 747

191 256

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Intäktsränta Skatteverket
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader
Förvaltningsresultat
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not
Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Skattefordran
Bank
Summa tillgångar

2021

2020

1

2 921 310

2 756 272

2
3

45 492
158 811
3 125 613

33 853
222 085
3 012 210

-2 964 337
-142 873
-3 107 210

-2 861 093
-129 869
-2 990 963

-7 578
-10 825
-18 403

-7 578
-13 669
-21 247

-3 125 613

-3 012 210

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna skattekostnader
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

5
6

Summa eget kapital och skulder
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021
2 756 272
636 117
-471 079
2 921 310

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa

2
3

4
5
6

Anskaffningsvärde

391 000
827 534
553 951
809 894
87 000
251 931
2 921 310

Skattefordran
För hög preliminär debiterad och inbetald skatt
Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236
Skattekonto
Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
Upplupna skattekostnader
Preliminär debiterad skatt december 2021
Upplupna kostnader
Faktura revision Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift Länsstyrelsen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
6

2020
2 535 880
1 547 148
-1 326 756
2 756 272

2019
2 602 729
110 000
-176 849
2 535 880

Bokfört värde Marknadsvärde

391 000
827 534
553 951
809 894
87 000
251 931
2 921 310

393 323
896 115
768 046
1 603 762
105 971
224 399
3 991 616

45 492
158 811
149 680
9 131

-7 578
-10 825
-10 000
-825

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation bildades den 6 mars 1944 enligt ett av Nanny
Åkerman upprättat testamente den 26 november 1932. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad
anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att ”räntan årligen vid juletid skall i form av pension utdelas till behövande ensamma
damer ur klassen pauvres honteux i Visby med belopp ej understigande 100 kronor till var och en”. Att dessa
behövande ensamma damer skall vara folkbokförda i Visby församling samt ålderstigna, förtydligandes under
edlig förpliktelse av systern Dika Åkerman den 6 juni 1944.
Främjande av ändamålet
Av 2021års disponibla medel, 2 946 tkr, har 2 880 tkr betalats ut fördelat på 90 behövande. Totalt kom det in
124 ansökningar. Utdelning har skett utifrån att sökanden är behövande och inte har förmögenhet över
47 600 kr i bankmedel, samt att pensionen inte får vara för högre än 200 000 kr.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 17 657 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 184 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 111 485 tkr. Kapitalet har varit placerat i Agenta
fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och ränta uppgick till 1 954 tkr. Försäljning
och omplacering av fondandelarna gav en vinst på 15 886 tkr vilken tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 111 147 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
139 221 tkr (2020 117 971 tkr).

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2021
1 954
17 657
111 420

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2020
3 044
15 525
96 643

2019
2 829
3 189
83 458

Bundet eget kapital
93 697 013
15 886 372
109 583 385

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Disponibelt av årets resultat

2018
2 666
3 227
82 648

2017
2 382
4 154
81 622

Fritt eget kapital
2 945 588
17 657 110
-15 886 372
-2 880 000
1 836 326

17 657 110
-15 886 372
1 770 738

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293

Resultaträkning, kr
2021

2020

1 954 283
0
1 954 283

3 043 980
0
3 043 980

-183 545
-183 545

-184 814
-184 814

1 770 738

2 859 166

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

15 906 492
-20 120

13 625 283
-959 685

Årets resultat

17 657 110

15 524 764

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

Förvaltningsresultat
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Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

111 147 118

96 306 461

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

337 399

394 757

111 484 517

96 701 218

-109 583 385
-1 836 326
-111 419 711

-93 697 013
-2 945 588
-96 642 601

-64 806
-64 806

-58 617
-58 617

-111 484 517

-96 701 218

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021
96 306 461
54 799 285
-39 958 628
111 147 118

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa
2

2020
83 196 883
56 539 012
-43 429 433
96 306 462

2019
82 068 240
6 529 115
-5 400 472
83 196 883

Anskaffningsvärde Bokfört värdeMarknadsvärde
13 635 000
13 635 000
13 716 004
27 798 910
27 798 910
30 964 596
18 343 407
18 343 407
25 314 196
23 389 828
23 389 828
27 085 735
16 029 220
16 029 220
30 419 942
3 056 297
3 056 297
3 722 744
8 894 456
8 894 456
7 997 329
111 147 118
111 147 118
139 220 546

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

337 399

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
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Upplupna kostnader
Faktura revision Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift Länsstyrelsen
Faktura handläggning av bidrag Socialförvaltningen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

6

-10 000
-825
-53981

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582

Förvaltningsberättelse
Samstiftelsen för sjukvård bildades genom permutation, sammanslagning av åtta stiftelser 1988-10-06 enligt
Kammarkollegiebeslut dnr 24-1173-86. 1993-12-22 tillkom ytterligare två stiftelser genom permutationsbeslut Kammarkollegiet dnr 50-40-91. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland så kallad anknuten förvaltning .
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att dela ut bidrag till patient som på grund av sjukdom fått sin ekonomiska ställning
försämrad. Hjälp till eftervård, ortopediska och andra hjälpmedel, dock ej tandprotes, vanliga glasögon,
konvalescentvård och rekreationsresa. Ej heller för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till
bestridande av utgift i den del som täcks av medel från allmän försäkringskassa.
Främjande av ändamålet
Av 2021 års disponibla medel 22 tkr, har 22 tkr fördelats till 10 som fått försämrad ekonomi på grund av
sjukdom.
Resultat och ställning
Årets resultat uppgår enligt resultaträkningen till 85 tkr och kostnader för förvaltningen till 15 tkr.
Stiftelsens tillgångar uppgår enligt balansräkningen till 1 372 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 41 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelarna i Agenta gav en vinst på 59 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 1 301 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
1 824 tkr (2020 1 514 tkr).

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2021
41
85
1 362

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering, 10% av löpande avkastning
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2020
40
53
1 299

2019
48
20
1 268

Bundet eget kapital
1 276 756
58 815
2 632
1 338 203

2018
46
30
1 286

Fritt eget kapital
22 438
85 136
-58 815
-2 632
-22 400
23 727

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10%
Disponibelt av årets resultat
Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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2017
45
26
1 276

85 136
-58 815
-2 632
23 689
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582

Resultaträkning, kr
2021

2020

40 859
0
40 859

39 781
0
39 781

-14 538
-14 538

-14 857
-14 857

Förvaltningsresultat

26 321

24 924

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

58 815
0

40 900
-12 692

Årets resultat

85 136

53 132

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

1 301 080

1 201 406

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

71 050

107 988

1 372 130

1 309 394

-1 338 203
-23 727
-1 361 930

-1 276 756
-22 438
-1 299 194

-10 200
-10 200

-10 200
-10 200

-1 372 130

-1 309 394

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

3

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

Summa eget kapital och skulder
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021
1 201 406
316 859
-217 185
1 301 080

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa
2

Anskaffningsvärde

179 000
375 897
210 744
374 685
39 250
121 504
1 301 080

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

2020
1 183 416
410 498
-392 508
1 201 406

2019
1 234 623
55 000
-106 207
1 183 416

Bokfört värde Marknadsvärde

179 000
375 897
210 744
374 685
39 250
121 504
1 301 080

180 063
406 828
335 106
745 519
47 809
108 827
1 824 152

71 050

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"

4

Upplupna kostnader
Faktura revision Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift Länsstyrelsen

-10 000
-200

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen bildades den 30 augusti 1927 efter upprättat arvskifte i boet efter före detta tullförvaltare Niklas
Rudolf Odin som avled den 6 augusti 1926. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland så kallad anknuten
förvaltning.

Stiftelsens ändamål
1. Årligen anslås ett bestämt belopp till uppmuntran åt inom kommunen, före detta Linde kommun boende
och där mantalsskrivna personer för idkande av idrotts- eller konstgrenar såsom gotländskt bollspel och
varpakastning, hastighetslöpning, sång och musik även till premier åt barn i kommunens skolor. Nämnda
grenar bör dock inte premieras varje år.
2. För varje år skall någon del av räntan läggas till stiftelsekapitalet som med en sådan tillökning
inte får förminskas.
3. För all framtid underhålla Rudolf Odins samt hans föräldrars gravar på Linde kyrkogård.
4. Kommunen äger även rätt att årligen använda ett belopp för prydande med träd eller planteringar utmed
allmänna vägar och platser inom socknen, Linde.
5. Efter ovanstående äger kommunen rätt att använda återstående räntebelopp för kommunala ändamål,
dock inte sådana förvaltningsåtgärder som skall tillgodoses med allmänna medel.

Främjande av ändamålet
Av 2021 års disponibla medel 188 918 kr, har 179 500 kr beslutas att användas enligt protokoll, se
bifogad sammanställning. Av de beslutade medlen har 130 211 kr bokförts som "Oförbrukade
beslutade medel 2021". Vilket innebär att 49 289 kr betalats ut, fördelat enligt nedanstående.
Hembygdsförening
Hembygdsförening
Bastuförening
Skolhusförening
Skolhusförening

Röjning Asa träsk och Duckarve hjulgrav
Grav- och prästgårdsskötsel samt blomsterprydnad
Driftbidrag bastu
Bidrag musiklekis, gymnastikgrupp och vävstuga
Fagningsdag vid skolhuset och sockenlunch

3 000
7 000
20 000
11 000
8 289

Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 545 tkr.
Kostnader för förvaltningen uppgick till 41 tkr varav 16 tkr var styrelsens arvoden inklusive sociala avgifter.
Skatt på kapitalavkastningen har belastat resultatet med 164 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 9 024tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 274 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 477 tkr
vilket justerats stiftelsekapitalet. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 8 621 tkr och
marknadsvärdet på balansdagen var 12 017 tkr (2020 10 160 tkr).
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2021
274
545
8 991

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering 5%
Beslutade anslag och utdelningar
Oförbrukade beslutade medel 2021
Summa bundet/fritt eget kapital

2020
291
290
8 496

2019
310
167
8 279

Bundet eget kapital
8 196 445
374 962
8 510

8 579 916

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 5%
Disponibelt av årets resultat

2018
294
183
8 376

2017
282
141
8 248

Fritt eget kapital
188 918
545 156
-374 962
-8 510
-49 289
-130 211
171 102

545 156
-374 962
-8 510
161 684

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management
AB i enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång
framgår i övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Resultaträkning, kr
2021

2020

273 696
0
0
273 696

291 442
0
0
291 442

-41 203
-41 203

-42 976
-42 976

Förvaltningsresultat

232 493

248 466

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

477 051
0

256 940
-120 427

Årets resultat före skatt

709 544

384 979

-164 388

-94 652

545 156

290 327

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Intäktsränta Skatteverket
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

Not 7

Skatt
Årets resultat efter skatt
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

8 620 781

8 070 033

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Skattefordran
Bank och skattekonto

2
3

100 257
303 120

169 995
289 263

9 024 158

8 529 291

-8 579 916
-171 102
-8 751 018

-8 196 445
-188 918
-8 385 362

-110 000
-130 211
-22 104
-10 825
-273 140

-111 000
0
-22 104
-10 825
-143 929

-9 024 158

-8 529 291

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Oförbrukade beslutade medel 2020
Oförbrukade beslutade medel 2021
Upplupna skattekostnader
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

5
6

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital, liksom fastställd kapitalisering på 5%. Resterande del av årets resultat
redovisas som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa

2

2021
8 070 033
3 819 310
-3 268 562
8 620 781
Anskaffningsvärde

1 177 000
2 653 722
1 373 350
2 373 152
263 500
780 057
8 620 781

Skattefordran

2020
7 742 076
4 392 841
-4 064 884
8 070 033

2019
7 793 680
315 000
-366604
7 742 076

Bokfört värde Marknadsvärde

1 177 000
2 653 722
1 373 350
2 373 152
263 500
780 057
8 620 781

1 183 992
2 768 336
2 179 899
4 862 763
320 958
700 666
12 016 614

100 257

För hög preliminär debiterad och inbetald skatt
3

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236
Skattekonto

303 120
277 877
25 243

4

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"

5

Upplupna skattekostnader
Preliminär debiterad skatt december 2021

-22 104

6

Upplupna kostnader
Faktura revision Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift Länsstyrelsen

-10 825
-10 000
-825

7

Stiftelsens kostnader
Styrelsearvoden
Arbetsgivaravgift arvode
Kopiering
Förvaltningsavgift RSF
Möteskostnader
Tillsyns-/Registeravgift
Revision/konsultation

-41 203
-14 000
-2 490
-500
-12 388
-1 000
-825
-10 000
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Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande
Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
8

Bilaga
Sammanställning av fördelning av disponibla medel Stiftelsen för tullförvaltare Rudolf Odins fond 2021
År 2021
År 2020
Beslutade aktiviteter
Beslutat Utbet 17/8 Utbet 26/11
Utbetalt
Utbetalt
Konto 2992 Konto 2992
Enligt protokoll 2021-07-01
129 500
130211
111000
Enligt protokoll 2021-11-15
50 000
Linde Skolhusförening
Driftsbidrag
Driftsbidrag
Driftsbidrag
Hyra musiklekis
Hyra vävstuga
Bidrag till gymnastikgrupp
Bidrag till pärklag
Sockendag
Fagningsdag vid skolhuset
Sockenlunch
Vimpel
Linde Hembygdsförening
Städning vägkanter
Bidrag till underhåll vid badstället Asaträsk
Röjning vid Asaträsk
Röjning vid Duckarve hjulgrav
Gravskötsel
Grindar till Prästänget
Blomsterbrydning vid skolhuset
Skötsel vid Prästgårdsruinen
Sand till Asa träsk
Linde Bastuförening
Driftsbidrag

25 000
100 000
5 000
6 000

2 000
6 000
500

2 000
1 000
2 500

5 000
6 000
1 000

2 000
6 000
289

2 000
1 000
2 500

25 000
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
211

50 000
25 000
0
0
0
0
3 000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
5 000

2 000
30 000
0
0
0
0
0
0
0

2 500
2 000
5 000

2 500
2 000

20 000

20 000

0

0

40 000

130 211

110 000

Elevpremier
Beslut enligt protokoll
Övrigt
Administrativa kostnad
Styrelsearvoden
Ordförande arvode
Ordförandes kostnadsersättning
Hyra styrelsemöte 2021-07-01
Hyra styrelsemöte 2021-11-15
Arvoden Hyra mm/Tot att utbetala
Totalt utbetalt disponibla medel
Ej utbetalda beslutade medel 2021
Disponibelt 2021
Ej utnyttjade medel

179 500

10 289

500
11 000
3 000
500
500
15 500

500
11 000
3 000
500
10 789

500
55 000

49 289
130 211 Bokför från konto 2012 till 2992.
-188 918
-9 418
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen bildades enligt ett av Carl Degerman upprättat testamente den 9 juni 1923. Stiftelsen förvaltas av
Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning. 2016 blev allt stiftelsekapital disponibelt enligt
Kammarkollegiets beslut 2015-12-23 Dnr 9.2–6158-15.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att användas ”till något för staden eller dess innebyggare gagnande företag, som icke
lämpligen borde av skattemedel bestridas.”
Främjande av ändamålet
Regionstyrelsen beslutade 2014-12-17 § 418 att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet om att få
förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål den är bestämd. Syftet är att uppnå dels ett fullgörande av
stiftelsens ändamål dels en effektiv stiftelseförvaltning. Kammarkollegiet beviljade 2015-12-23
dnr 9.2–6158-15 permutationsansökan, vilket innebär att hela stiftelsekapitalet är utdelningsbart. Utdelning
sker vart 10:e år och sista utdelningen äger rum 2022. Slutredovisning skall lämnas till Länsstyrelsen enligt
besked 2016-01-05 (206-137-2016) varefter stiftelsen anses upplöst.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 50 tkr, kostnader för förvaltningen till 9 tkr, skatt har
belastat resultatet med 15 tkr. Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 1 130 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 27 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 47 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 1 010 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
1 427 tkr (2020 1 184 tkr).

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2021
27
50
1 122

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Omföring till disponibla medel enl KK beslut 2015-12-23
Dnr 9.2-6158-15. LST beslut 2016-01-05 206-137-2016
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2020
25
28
1 072

2019
30
20
1 044

2018
28
24
1 025

2017
35
21
1 001

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
1 072 429

0

49 805
0
1 122 234

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Allt kapital är disponibelt från och med 2016
Disponibelt av årets resultat

49 805
49 805

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Resultaträkning, kr
2021

2020

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Intäktsränta Skatteverket
Summa intäkter

26 553
0
0
26 553

24 747
0
0
24 747

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-9 220
-9 220

-9 494
-9 494

Förvaltningsresultat

17 333

15 253

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

47 320
0

30 779
-9 575

Årets resultat före skatt

64 653

36 457

-14 848

-8 779

49 805

27 678

Skatt
Årets resultat efter skatt
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

1 009 877

936 002

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Skattefordran
Bank och skattekonto

2
3

12 304
107 515

18 375
125 515

1 129 697

1 079 892

0
-1 122 234
-1 122 234

0
-1 072 429
-1 072 429

-2 263
-5 200
-7 463

-2 263
-5 200
-7 463

-1 129 697

-1 079 892

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna skattekostnader
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

5
6

Summa eget kapital och skulder
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021
936 002
245 555
-171 680
1 009 877

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa
2
3

4
5
6

Anskaffningsvärde

140 000
299 951
150 003
296 052
30 750
93 120
1 009 876

Skattefordran
För hög preliminär debiterad och inbetald skatt 2021
Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236
Skattekonto
Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
Upplupna skattekostnader
Preliminär debiterad skatt december 2021
Upplupna kostnader
Faktura revision Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift Länsstyrelsen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

6

2020
890 051
329 106
-283 155
936 002

2019
944 104
35 000
-89 053
890 051

Bokfört värde Marknadsvärde

140 000
299 951
150 003
296 052
30 750
93 120
1 009 876

140 832
324 491
252 540
587 751
37 455
83 536
1 426 605
12 304
107 515
102 966
4 549

-2 263
-5 200
-5 000
-200

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681

Förvaltningsberättelse
Enligt testamente av direktör Oscar Gyllenhammar och hans hustru Clara Gyllenhammar
den 28 februari 1935 med tillägg av Oscar Gyllenhammar den 30 maj 1944 donerades 25 tkr till Högre
Allmänna Läroverket i Visby att förvaltas under benämningen ”Victor och Therese Gyllenhammars
premiefond”. Detta kapital ingick i en större donation vars avkastning skulle gå till fyra av donatorerna
utsedda livräntetagare så länge dessa levde. Den 3 april 1973 förrättades det slutliga skiftet och kapitalet
som ”Victor och Therese Gyllenhammars premiefond” erhöll var 56 tkr. Stiftelsen förvaltas av Region
Gotland så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Det ursprungliga ändamålet är att den årliga räntan skall användas till premier åt därav förtjänta elever vid
Högre allmänna läroverk i Visby med företräde för barn till officerare. Från och med 2007 får även eleverna
vid de fristående gymnasieskolorna i Gotlands kommun ta del av de disponibla medlen. Denna tolkning har
diskuterats med och förankrats både hos Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och hos revisorerna.
Främjande av ändamålet
Av 2021 års disponibla medel 269 tkr, har 263 tkr delats ut i premier åt därav förtjänta elever vid
gymnasieskolorna på Gotland.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen är 847 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgår till 25 tkr. Stiftelsens
tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 11 352 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 307 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 565 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 11 321 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
17 131 tkr (2020 14 446 tkr).
Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2021
307
847
11 341

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2020
297
629
10 758

2019
336
255
10 388

Bundet eget kapital
10 488 108
565 261
11 053 369

2018
314
279
10 412

2017
274
328
10 375

Fritt eget kapital
269 428
846 758
-565 261
-263 200
287 725

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Disponibelt av årets resultat

846 758
-565 261
281 497

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681

Resultaträkning, kr
2021

2020

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

306 915
0
306 915

297 431
0
297 431

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-25 418
-25 418

-28 659
-28 659

Förvaltningsresultat

281 497

268 772

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

565 261
0

478 234
-118 441

Årets resultat

846 758

628 565
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Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

11 321 410

10 699 234

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Upplupna intäkter
Bank

2

0
30 509

0
69 127

11 351 919

10 768 361

-11 053 369
-287 725
-11 341 094

-10 488 108
-269 428
-10 757 536

-10 825
-10 825

-10 825
-10 825

-11 351 919

-10 768 361

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021
10 699 234
2 544 915
-1 922 739
11 321 410

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa
2

Anskaffningsvärde

1 678 000
3 549 335
1 434 553
3 333 369
374 500
951 653
11 321 410

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

2020
10 292 009
3 769 874
-3 362 648
10 699 235

2019
10 321 175
450 000
-479166
10 292 009

Bokfört värde Marknadsvärde

1 678 000
3 549 335
1 434 553
3 333 369
374 500
951 653
11 321 410

1 687 969
3 975 181
3 397 647
6 761 409
456 162
852 675
17 131 043

30 509

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"

4

Upplupna kostnader
Faktura revision Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift Länsstyrelsen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

6

-10 000
-825

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond grundar sig på ett testamente daterat den 15 januari 1932.
Stiftelsen tillkom efter Alma Bobergs bortgång 1949. Kapitalet var 1971, 36 450 kronor. Stiftelsen förvaltas
av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål enligt testamentet är att den årliga avkastningen i första hand skall användas till
utdelande av premier åt därav förtjänta elever i församlingens tre skolor samt i andra hand till beklädnad av
eller understöd i annan lämplig befunnen form åt obemedlade skolbarn inom församlingen.
Efter permutationsansökan har Kammarkollegiet medgivit i beslut 2003-06-03 (dnr 430-18825-02) att
föreskrifterna för Alma Bobergs stiftelse får ändras enligt följande, den årliga avkastningen skall i första
hand användas till utdelande åt därav förtjänta elever från Etelhems församling som studerar vid grundskola
eller gymnasium samt i andra hand till beklädnad av eller understöd i annan lämplig befunnen form åt
obemedlade skolbarn från Etelhems församling.
Främjande av ändamålet
Av 2021 års disponibla medel 179 tkr, har 179 tkr fördelats ut till 50 ungdomar från Etelhem.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 584 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 35 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 8 091 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 223 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 396 tkr
vilken tillförts stiftelsekapitalet. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 8 064 tkr och
marknadsvärdet på balansdagen var 12 015 tkr (2020 10 148 tkr).

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2021
223
584
8 080

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2020
215
375
7 674

2019
240
231
7 468

Bundet eget kapital
7 495 321
396 231
7 891 552

2018
226
250
7 425

2017
206
335
7 342

Fritt eget kapital
178 970
584 150
-396 231
-178 700
188 189

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Disponibelt av årets resultat

584 150
-396 231
187 919

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952

Resultaträkning, kr
2021

2020

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

223 168
0
223 168

214 941
0
214 941

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-35 249
-35 249

-36 476
-36 476

Förvaltningsresultat

187 919

178 465

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

396 231
0

196 987
0

Årets resultat

584 150

375 452
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Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

8 064 268

7 644 869

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

26 298

40 247

8 090 566

7 685 116

-7 891 552
-188 189
-8 079 741

-7 495 321
-178 970
-7 674 291

-10 825
-10 825

-10 825
-10 825

-8 090 566

-7 685 116

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021
7 644 869
1 800 168
-1 380 769
8 064 268

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa
2

2020
7 382 941
2 704 027
-2 442 099
7 644 869

2019
7 280 412
575 020
-472 491
7 382 941

Anskaffningsvärde Bokfört värdeMarknadsvärde
1 177 000
1 177 000
1 183 992
2 443 124
2 443 124
2 731 615
965 630
965 630
2 287 032
2 495 455
2 495 455
4 848 848
263 250
263 250
320 653
719 809
719 809
642 492
8 064 268
8 064 268
12 014 632

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

26 298

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
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Upplupna kostnader
Faktura revision Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift Länsstyrelsen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

6

-10 000
-825

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855

Förvaltningsberättelse
Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor bildades genom permutation, sammanslagning
av 52 stiftelser 1993-06-29, enligt Kammarkollegie beslut dnr 50-2905-92. 2000-06-26 tillfördes kapital från
ytterligare en stiftelse enligt Kammarkollegie beslut dnr 430-5187-00. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland,
så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier och premier till elever som studerar i Gotlands kommuns
grundskolor. Från och med 2007 får även eleverna vid de fristående grundskolorna i Gotlands kommun ta del
av de disponibla medlen. Denna tolkning har diskuterats och förankrats både hos Länsstyrelsen som
tillsynsmyndighet och revisorerna. Stiftelsens disponibla medel fördelas av Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen efter elevantal per skoldistrikt. De disponibla medlen kan delas ut under hela läsåret.
Utdelade medel skall redovisas till stiftelsen genom protokoll på beslut hur medlen har användas samt
kvittens från respektive elev som erhållit premie.
Främjande av ändamålet
Av 2021 års disponibla medel 128 tkr, har 117 tkr delats ut till elever vid grundskolorna i Gotlands kommun .
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 342 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 19 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 4 683 tkr. Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta
fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och ränta uppgick till 146 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värden på 4 633 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
6 518 tkr (2020 5 502 tkr).

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2021
146
342
4 672

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering, 10 % av löpande avkastning
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2020
140
210
4 447

2019
168
120
4 340

Bundet eget kapital
4 318 750
214 456
12 768
4 545 973

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10 %
Disponibelt av årets resultat (tkr)

2018
157
134
4 343

2017
153
123
4 332

Fritt eget kapital
127 893
342 132
-214 456
-12 768
-116 783
126 019

342 132
-214 456
-12 768
114 908

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855

Resultaträkning, kr
2021

2020

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

146 224
0
146 224

139 862
0
139 862

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-18 548
-18 548

-19 665
-19 665

Förvaltningsresultat

127 676

120 197

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

214 456
0

135 718
-46 284

Årets resultat

342 132

209 631
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Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not
Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank
Upplupna intäker

2021

2020

1

4 632 535

4 371 855

2

50 282
0

99 093
0

4 682 817

4 470 948

-4 545 973
-126 019
-4 671 992

-4 318 750
-127 893
-4 446 643

-10 825
-10 825

-24 305
-24 305

-4 682 817

-4 470 948

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.

5

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021
4 371 855
1 034 724
-774 044
4 632 535

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa
2

Anskaffningsvärde

638 500
1 447 113
707 815
1 327 974
142 500
368 633
4 632 535

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

2020
4 242 559
1 519 724
-1 390 428
4 371 855

2019
4 285 271
195 000
-237 712
4 242 559

Bokfört värde Marknadsvärde

638 500
1 447 113
707 815
1 327 974
142 500
368 633
4 632 535

642 293
1 567 451
1 128 588
2 675 531
173 573
330 584
6 518 020

50 282

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
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Upplupna kostnader
Faktura revision Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift Länsstyrelsen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
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-10 000
-825
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond bildades enligt testamente daterat den 16
december 1997. Allt kapital är disponibelt enligt Anne-Marie Mårtenssons testamente. Stiftelseurkund och
stadgar godkändes av Ks § 265, 2002-11-28. Mårtenssons dödsbo slutredovisades 2003-11-01. Stiftelsen
förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att i Gotlands kommunala musikskola årligen vid höstterminens slut dela ut stipendier
till tre musikbegåvade ungdomar mellan 15-20 år. Stipendier på vardera 5 000 kr, skall enligt testamentet 16
december 1997, delas ut och för att behålla penningvärdet av stipendiet skall beloppet indexomräknas med
inflationen. Beslut om utdelning av disponibel avkastning fattas av Kulturskolan.
Främjande av ändamålet
2021 har det delats ut tre stipendier på vardera 6 700 kr totalt 20 100 kr.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 69 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 9 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 642 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 15 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 63 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 577 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 748 tkr
(2020 664 tkr).

Flerårsöversikt (tkr)
Utdelningar och räntor
Årets resultat
Stiftelsens kapital

2021
15
69
637

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2020
19
13
588

2019
19
33
595

Bundet eget kapital
0

0

2018
16
7
581

2017
14
3
593

Fritt eget kapital
587 895
69 435
-20 100
637 230

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Allt kapital är disponibelt enligt stadgar
Disponibelt av årets resultat

69 435
69 435

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Resultaträkning, kr
2021

2020

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

15 134
0
15 134

18 910
0
18 910

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-8 693
-8 693

-8 869
-8 869

6 441

10 041

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

63 752
-758

11 000
-7 888

Årets resultat

69 435

13 153

Förvaltningsresultat
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

576 633

548 507

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

65 797

44 588

642 430

593 095

0
-637 230
-637 230

0
-587 895
-587 895

-5 200
-5 200

-5 200
-5 200

-642 430

-593 095

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021
548 507
372 617
-344 491
576 633

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa
2

Anskaffningsvärde

73 500
160 102
114 552
161 851
16 417
50 211
576 633

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

2020
526 483
287 372
-265 349
548 506

2019
475 016
220 530
-169 063
526 483

Bokfört värde Marknadsvärde

73 500
160 102
114 552
161 851
16 417
50 211
576 633

73 937
166 858
132 642
309 452
19 997
45 220
748 106

65 797

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"

4

Upplupna kostnader
Faktura revision Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift Länsstyrelsen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

6

-5 000
-200
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018
Förvaltningsberättelse
Stiftelserna förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Regionstyrelsen beslutade i december 2014 (§ 418) att för de samförvaltade stiftelserna ansöka om
permutation hos Kammarkollegiet, om att förbruka stiftelsernas tillgångar för det ändamål de är bestämda
eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. Kammarkollegiet beviljade
permutationsansökningarna i december 2015. Besluten innebär att hela stiftelsekapitalet för de
samförvaltade stiftelserna är utdelningsbart. En stiftelse anses upplöst när tillgångar är förbrukade och
slutredovisning inlämnats till Länsstyrelsen.
Stiftelsernas ändamål
I samförvaltningen ingår det tre stiftelser
S A Petterssons stiftelse
Stiftelsens ändamål är att förbättra bostad- och boendestandarden för pensionärer, boende inom före detta
Lärbro kommun, där socknarna Hall, Hangvar, Hellvi och Lärbro ingick.
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse kan ge underhåll till barn- och ungdomar i Västergarn eller Sanda, som har
mist en eller båda av sina föräldrar. Stiftelsen ger också stipendier och studiebidrag till ungdomar, ej fylda 24
år som är födda och boende i första hand Västergarn och i andra hand Sanda.
Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne
Ändamålet är att utdela hjälp för praktisk utbildning på såväl Gotland som fastlandet till obemedlade,
begåvade och skötsamma ynglingar, vilka inte fyllt 21 år. Ynglingarna äro födda och uppfostrade inom
Gotlands län och med goda betyg avgått från folkskola eller fortsättningsskola, och vilka visa håg och läggning
för praktiskt yrke inom industri, hantverk och handel. Företräde bör ges åt föräldralösa.
Främjande av ändamålet
Under 2021 har nedanstående utdelningar gjorts
Annonsering har gjorts för SA Petterssons stiftelse, det har inkommit en ansökan. Personen var behörig och
tilldelades totalt 10 000 kr till förbättrad bostad i fd Lärbro kommun.
För Hjarmar Westergård-Roos har annonsering gjorts samt har information skickats ut till behörigt
skolområde. Ett flertal förfrågningar har inkommit, information och ansökningsblanketter skickades till dessa.
Totalt inkom sex ansökningar, tre av de sökande var behöriga, vilka också har tilldelats stipendier på 15 000
kronor vardera. Totalt utdelade medel är 45 000 kronor.
Stiftelsen Hilma och Axel Gustavsson minne har haft en egen styrelse men där mandatperioden gått ut 2019.
Enligt makarna Gustavssons testamente så ska fullmäktige utse en kommitté bestående av tre personer som i
sin tur utser de som ska få bidrag. De tre personerna ska representera industrin, hantverk och handel.
Fullmäktige brukar göra valet i samband med en ny mandatperiod, men det blev inte gjort efter förra valet.
Därav har ingen utdelning gjorts. Vid Regionfullmäktiges sammanträde 13 december 2021 beslutades om
ledamöter till styrelsen som ska representera denna stiftelse. Ledamöterna är Rebeca Gajardo Angel, Thomas
Klang och en vakant plats som ska fattas beslut om vid nästa sammanträde 21 februari 2022.
Resultat och ställning
2021 års resultaträkning visar ett negativt resultat på -33 tkr vilket avser årets förvaltningskostnader.
De samförvaltade stiftelsernas tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 518 tkr.
Stiftelsernas andelar i Agenta avyttrades 2016-04-30 varefter allt kapital placerades som bankmedel i
Nordea.
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018

Flerårsöversikt (tkr)
Utdelningar och räntor
Årets resultat
Stiftelsens kapital

2021
0
-33
495

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Ej återbetalt preliminärskattebelopp 9151
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2020
0
-52
583

2019
0
-98
850

Bundet eget kapital
0

0

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Allt kapital är disponibelt från och med 2016
Disponibelt av årets resultat

2018
0
-46
1 068

2017
0
-80
1 134

Fritt eget kapital
583 109
-32 896
-87
-55 000
495 126

-32 896
-32 896

Resultat för de samförvaltade stiftelsernas verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets
utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
Särskild räkenskapssammanställning finns för respektive stiftelse.
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018

Resultaträkning, kr
2021

2020

0
0
0

0
33
33

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-32 896
-32 896

-52 096
-52 096

Förvaltningsresultat

-32 896

-52 063

0
0

0
0

-32 896

-52 063

0

0

-32 896

-52 063

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Intäktsränta bankkonto
Summa intäkter

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not
Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Skattekonto
Bank

1
2

Summa tillgångar

2021

2020

0

0

0
517 547

87
615 244

517 547

615 331

0
-495 126
-495 126

0
-583 109
-583 109

-22 421
0
-22 421

-32 222
0
-32 222

-517 547

-615 331

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Interimsskuld
Skatteskuld
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018
Noter
1

2

Skattekonto
9151 S A Petterssons Stiftelse

0

Bank (andel i Nordea konto 3042 17 06236)
9151 S A Petterssons Stiftelse
9160 Hjalmar Westergård-Roos stiftelse
9161 Stiftelsen för Hilma och Axel Gustavssons minne

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"

4

Interimsskuld
9151 S A Petterssons Stiftelse, faktura Länsstyrelsen på tillsyningsavgift
9151 S A Petterssons Stiftelse, faktura Grant Thornton på revision
9160 Westergård-Roos stiftelse faktura Länsstyrelsen på tillsyningsavgift
9160 Westergård-Roos stiftelse faktura Grant Thornton på revision
9161 Hilma och Axel Gustafssons, faktura Länsstyrelsen på tillsyningsavgift
9161 Hilma och Axel Gustafssons, faktura Grant Thornton på revision

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

7

7 021
341 080
169 447
517 547

200
6821
200
7500
200
7500
22 421

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

S A Petterssons stiftelse (9151)
Organisationsnr 834001-8384

Sammanställning av intäker och kostnader
Intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

Not

2021
0
0
0

2020
0
0
0

-9 511
0
-9 511

-13 768
0
-13 768

-9 511

-13 768

2021
0
0
7 021
7 021

2020
0
87
28 633
28 720

0
0
0

0
-19 598
-19 598

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

-7 021
-7 021

-9 122
-9 122

Summa eget kapital och skulder

-7 021

-28 720

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
19 598
-87
-9 511
-10 000
0

Kostnader
Administrations- och förvaltningskostnader
Förlust försäljning fondandelar
Summa kostnader
Årets resultat

1

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar
Agenta, andel av aktier och räntefonder
Skattekonto
Bank
Summa tillgångar
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

Not 1
Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Ej återbetalt preliminärskattebelopp
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

1

0

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för julgåva i Visby (9152)
Organisationsnr 834001-8319

Sammanställning av intäker och kostnader
Intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

Not

2021
0
0
0

2020
0
0
0

0
0
0

-14 630
0
-14 630

0

-14 630

2021
0
0
0

2020
0
7 700
7 700

0
0
0

0
0
0

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

0
0

-7 700
-7 700

Summa eget kapital och skulder

0

-7 700

Bundet eget kapital
0

Bundet eget kapital
0

0

0

Kostnader
Administrations- och förvaltningskostnader
Förlust försäljning fondandelar
Summa kostnader
Årets resultat

1

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar
Agenta, andel av aktier och räntefonder
Bank
Summa tillgångar
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

Not 1
Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

1

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Hjalmar Westergård-Roos stiftelse (9160)
Organisationsnr 834001-8814

Sammanställning av intäker och kostnader
Intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

Not

Kostnader
Administrations- och förvaltningskostnader
Förlust försäljning fondandelar
Summa kostnader
Årets resultat

1

2021
0
0
0

2020
0
33,11
33

-12 636
0
-12 636

-12 891
0
-12 891

-12 636

-12 858

2021
0
341 080
341 080

2020
0
398 716
398 716

0
-333 380
-333 380

0
-391 016
-391 016

-7 700
-7 700

-7 700
-7 700

-341 080

-398 716

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
391 016
-12 636
-45 000
333 380

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar
Agenta, andel av aktier och räntefonder
Bank
Summa tillgångar
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Not 1
Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

1

0

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne (9161)
Organisationsnr 834001-8251

Sammanställning av intäker och kostnader
Intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

Not

Kostnader
Administrations- och förvaltningskostnader
Förlust försäljning fondandelar
Summa kostnader
Årets resultat

1

2021
0
0
0

2020
0
0
0

-10 749
0
-10 749

-10 807
0
-10 807

-10 749

-10 807

2021
0
169 447
169 447

2020
0
180 196
180 196

0
-161 747
-161 747

0
-172 496
-172 496

-7 700
-7 700

-7 700
-7 700

-169 447

-180 196

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
172 496
-10 749
0
161 747

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar
Agenta, andel av aktier och räntefonder
Bank
Summa tillgångar
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Not 1
Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

1

0

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940
Förvaltningsberättelse
Stiftelsen grundar sig på ett av konsul Otto Åkerman upprättat testamente 1924-11-01. Stiftelsen förvaltas av
Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Efter permutations beslut från Kammarkollegiet den 28 augusti 2012, dnr 9.2–4436-11 har stiftelsen enbart
finansiella tillgångar. Enligt beslutet gäller som ändamål att av stiftelsens nettoavkastning årligen minst 10
procent skall kapitaliseras och resterande del ges såsom bidrag avseende bostad, vård och föda till äldre
personer inom Gotlands kommun.
Främjande av ändamålet
Av 2021 års disponibla medel 679 tkr, har 165 tkr delats ut. Medlen har används till en festlig måltid på
Gotlands särskilda boenden och kortidsenheten, totalt har 601 brukare serverats måltider av festligare
karaktär vid juletid.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen blev 648 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 21 tkr. Stiftelsens
tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 10 905 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 258 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 411 tkr, vilken
justerats stiftelsekapitalet. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 10 204 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 13 805 tkr (2020 11 589 tkr).

Flerårsöversikt (tkr)
Utdelningar och räntor
Årets resultat
Stiftelsens kapital

2021
258
648
10 778

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering 10%
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2020
245
419
10 295

2019
351
278
9 873

Bundet eget kapital
9 616 124
411 081
23 701
10 050 906

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10%
Disponibelt av årets resultat

2018
328
502
9 752

2017
236
147
9 251

Fritt eget kapital
678 784
648 089
-411 081
-23 701
-165 442
726 648

648 089
-411 081
-23 701
213 307

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940

Resultaträkning, kr
2021

2020

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

258 126
0
258 126

245 284
0
245 284

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-21 118
-21 118

-21 412
-21 412

Förvaltningsresultat

237 008

223 872

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

411 081
0

287 662
-92 629

Årets resultat

648 089

418 905

2
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

10 203 624

9 684 417

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

701 621

616 316

10 905 245

10 300 733

-10 050 906
-726 648
-10 777 555

-9 616 124
-678 784
-10 294 908

-127 690
-127 690

-5 825
-5 825

-10 905 245

-10 300 733

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021
9 684 417
2 183 126
-1 663 919
10 203 624

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa
2
3
4

Anskaffningsvärde

1 351 000
2 898 955
1 736 164
3 050 927
307 000
859 578
10 203 624

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236
Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
Upplupna kostnader
Faktura revision Grant Thornton (5000+679,31)
Faktura tillsynings- och registeravgift Länsstyrelsen
Enggaarde AB faktura 1821-1822
Maxi ICA Stormarknad faktura 1363
Attendo faktura 2282, 7559 och 7567
Solrosen faktura 3827
Suderbys Herrgård faktura 13100
Kökett AB faktura 5294 och 5321
Region Gotland SOF faktura 224342592 och faktura 224345090

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
6

2020
9 494 099
5 472 929
-5 282 611
9 684 417

2019
9 411 645
465 000
-382546
9 494 099

Bokfört värde Marknadsvärde

1 351 000
2 898 955
1 736 164
3 050 927
307 000
859 578
10 203 624

1 359 026
3 138 821
2 525 914
5 637 219
373 943
770 410
13 805 333

701 621

-5 679
-825
-15 008
-5 628
-33 300
-7 500
-27 500
-21 843
-10 407
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Sammanställning beslutade disponibla medel för stiftelseförvaltningen 2021
Ansvar
9101
9102
9103
9104
9105
9106
9108
9110
9111
9112
9151
9160
9161
9193

Namn
Gotl kom sociala samstift
Elsa Berglunds stiftelse
Nanny o Dika Åkerman stif
Sjukvårdens samstiftelse
Rudolf Odins stiftelse
Carl Degermans stiftelse
V, T Gyllenhammars stift
Alma Bobergs stiftelse
Samstift Gotl grundskolor
Stift K o A-M Mårtenssons
S A Petterssons stiftelse
Hj Westergård-Roos stift
H o A Gustavssons minne
Stift Otto Åkermans hem

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Disponibla medel Utdelade medel
Kommentar
-257 639
254 200 Bidrag till 181 behövande personer, folkbokförda i Gotlands kommun
-129 869
32 500 Bidrag till 3 behövande personer i Sjonhem med omnejd
-2 945 588
2 880 000 Till 90 behövande ensamma damer i Visby
-22 438
22 400 Utdelat medel till 10 personer som fått försämrad ekonomi på grund av sjukdom
-188 918
179 500 Aktiviteter i Linde 49289 kr är utbetalda, 130211 kr ombokade till beslutade medel 2021
-1 072 429
0 Utdelning vart 10:e år, sista utdelning 2022
-269 428
263 200 Stipendier till 87 gymnasie elever, 227 000 kr samt Guteskolan 36 200 kr
-178 970
178 700 Stipendier till 50 elever i Etelhem
-127 893
116 783 Stipendier till elever i grundskolan
-587 895
20 100 Stipender till tre musikelever, 6 700 kr/vardera
-19 598
10 000 1 person som fått förbättrad bostad i fd Lärbro kommun
-391 016
45 000 Stipender har delats ut till 3 studerade i Västergarn, 15000 kronor vardera
-172 496
0 Jobbar med att få till en ny egen styrelse (missat vid RS sammanträde 2020)
-678 784
165 442 Bidrag till festligare måltid för 601 brukar vid särskilda boenden och kortidsenheten
-7 042 959
4 167 825

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2022/477
16 mars 2022

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Kapitaltäckningsgaranti Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB och Inspiration Gotland
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

1. Den utställda kapitaltäckningsgarantin för dotterbolaget Gotlands näringslivsoch etableringsservice AB ska upphöra att gälla.
2. Den utställda kapitaltäckningsgarantin för dotterbolaget Inspiration Gotland AB
ska upphöra att gälla.

Ärendet

Regionfullmäktige har beslutat att den av Region Gotland ägda koncernen bestående
av moderbolaget Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB med dess
dotterbolag Inspiration Gotland AB respektive Wisby Strand Congress och Event
Gotland AB ska göras om med målet att endast ett direktägt bolag återstår, vilket
bolag ska äga och förvalta kongresshallsfastigheten, 2022-02-21 RF § 9.
Regionfullmäktige uppdrog åt regionstyrelsen att genomföra de ändamålsenliga
transaktioner som krävs för att uppnå detta och återkomma i frågor där fullmäktiges
beslut krävs.
Regionfullmäktige har tidigare ställt ut kapitaltäckningsgaranti till Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB enligt beslut RF § 93, 2016-06-20.
Regionfullmäktige har även ställt ut kapitaltäckningsgaranti till Inspiration Gotland
AB enligt beslut RF § 234, 2017-12-18.
Regionfullmäktige behöver fatta ett nytt beslut där det framgår att båda tidigare
beslut om kapitaltäckningsgaranti ska upphöra att gälla.

Bedömning

I processen med att genomföra regionfullmäktiges beslut att avveckla bolagen
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB samt Inspiration Gotland AB har
konstaterats att de utställda kapitaltäckningsgarantierna måste återtas genom ett nytt
beslut i fullmäktige.
Föreslagen förändring inom bolagssfären bedöms inte påverka barnen, ekonomin,
jämställdheten, landsbygden eller miljön negativt.
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Beslutsunderlag

Regionfullmäktige § 93, 2016-06-20, Kapitaltäckningsgaranti för Gneab (Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB)
Regionfullmäktige § 234, 2017-12-18, Begäran om kapitaltillskott och
kapitaltäckningsgaranti för Inspiration Gotland

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Inspiration Gotland AB
Wisby Strand Congress och Event Gotland AB
Regionens revisorer
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Regionfullmäktige 2016-06-20

Protokoll

Rf § 93

Kapitaltäckningsgaranti för GNEAB (Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB)
RS 2016/308

- Ledningskontoret 2016-04-27
- Regionstyrelsen 2016-04-28, § 107

Regionfullmäktiges beslut


En kapitaltäckningsgaranti ställs för Gotlands näringslivs- och etablerings AB
(GNEAB) innebärande att bolaget vid varje tidpunkt garanteras det egna kapitalet
genom kapitaltillskott från Region Gotland.

Med anledning av den skadeståndsprocess som GNEAB driver mot de tre tidigare
funktionärerna är bolaget fortfarande aktivt. Ett problem som nu uppstår, efter att
GNEAB:s alla fastigheter sålts, är att bolaget saknar fortlevande intäkter samtidigt som
det drar på sig kostnader. Bolaget har under sin fortlevnad löpande kostnader för den
advokat som driver den juridiska processen och kostnader för redovisning, revisorer,
styrelse och vd. Först vid en positiv utgång av skadeståndsprocessen kan förväntas
intäkter till bolaget, sannolikt kommer detta inte ske under 2016.
Den löpande likviditeten kan hanteras i och med att bolaget har en kredit på regionens
koncernkonto med 10 miljoner kronor. Däremot förbrukas det egna kapitalet successivt
varför bolaget kan hamna i ekonomiskt trångmål under den tid processen pågår då det
egna kapitalet kan komma att förbrukas så mycket att kontrollbalanskravet utlöses.
Bolagets revisor har påtalat detta problem och rekommenderar att styrelsen begär en
ekonomisk garanti från ägaren för att detta scenario inte ska behöva uppstå. I annat fall
kan en revisorsanmärkning komma till bokslutet som ska behandlas på bolagsstämman
2016-05-23.
Eftersom skadeståndsprocessen följer bolagets ägares rekommendationer begär därför
GNEAB:s styrelse att ägaren beslutar att ställa en kapitaltäckningsgaranti för GNEAB
som innebär att bolaget vid varje tidpunkt garanteras det egna kapitalet genom
kapitaltillskott från Region Gotland.
Eftersom GNEAB ska likvideras när skadeståndsprocessen är avslutat kommer bolagets
då kvarvarande tillgångar att återgå till Region Gotland.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2016-06-20

Protokoll

Rf § 93 forts.
Anföranden
Anföranden hölls av Håkan Onsjö (M) och Björn Jansson (S).
Expedieras

GNEAB
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-12-18

Protokoll

Rf § 234

Begäran om kapitaltillskott och kapitaltäckningsgaranti för
Inspiration Gotland
RS 2017/1008

- Inspiration Gotland 2017-11-06
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-07
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 323

Regionfullmäktiges beslut


En kapitaltäckningsgaranti ställs för Inspiration Gotland AB innebärande att bolaget
vid varje tidpunkt garanteras det bundna egna kapitalet genom kapitaltillskott från
Region Gotland.

Inspiration Gotland AB prognostiserar i dagsläget ett underskott på ca 2 miljoner
kronor. Det egna kapitalet uppgick 2016-12-31 till 1,3 miljoner kronor varav
0,1 miljoner kronor i bundet eget kapital. Det betyder att bolaget inte har möjlighet att
täcka befarat underskott och att krav på kontrollbalansräkning finns. Bolaget vänder sig
nu till ägaren med en begäran om en kapitaltäckningsgaranti som vid varje tidpunkt
garanterar det bundna egna kapitalet.
Regionstyrelseförvaltningen har tillstyrkt bolagets begäran med anledning av den
pågående processen med överflyttning av verksamheten in i Region Gotland. Dock
understryks att bolaget behöver göra sitt yttersta för att minimera underskottet 2017.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt att en kapitaltäckningsgaranti ställs för Inspiration Gotland AB innebärande att bolaget vid varje
tidpunkt garanteras det bundna egna kapitalet genom kapitaltillskott från Region
Gotland.
Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S), Håkan Onsjö (M) och Björn Jansson (S).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Inspiration Gotland
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2022/513
21 mars 2022

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Upphävande av borgensbeslut för Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB
Förslag till beslut i regionfullmäktige

Tidigare beslut om att ingå borgen såsom för egen skuld för dotterbolaget Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB upphävs.

Ärendet

Regionfullmäktige har beslutat att den av Region Gotland ägda koncernen bestående
av moderbolaget Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB med dess
dotterbolag Inspiration Gotland AB respektive Wisby Strand Congress och Event
Gotland AB ska göras om med målet att endast ett direktägt bolag återstår, vilket
bolag ska äga och förvalta kongresshallsfastigheten, 2022-02-21 RF § 9.
Regionfullmäktige uppdrog åt regionstyrelsen att genomföra de ändamålsenliga
transaktioner som krävs för att uppnå detta och återkomma i frågor där fullmäktiges
beslut krävs.
Regionfullmäktige beslutade i april 2011 att Region Gotland skulle ingå borgen
såsom för egen skuld för Gotlands Industrihus AB låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta belopp om 50 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Gotlands Industrihus AB har namnändrats till Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB.
Beslutet om kommunal borgen för bolaget behöver upphävas genom ett nytt beslut i
fullmäktige.
Bedömning

I processen med att genomföra regionfullmäktiges beslut att avveckla bolaget
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB har konstaterats att beslutet om
kommunal borgen för bolaget måste upphävas genom ett nytt beslut i fullmäktige.
Förslaget till beslut bedöms inte påverka barnen, ekonomin, jämställdheten,
landsbygden eller miljön negativt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-03-21
1 (2)
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Regionfullmäktige § 93, 2011-04-26, Borgen för Gotlands Industrihus AB
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Regionens revisorer
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-04-26

Rf § 93
Borgen för AB Gotlands Industrihus
KS 2011/175

- (Kommunfullmäktige 2007-10-15, § 2301)
- Ledningskontoret 2011-03-18
- Regionstyrelsen 2011-03-24 , § 112

Kommunfullmäktige har tidigare, år 2007, fattat beslut om att kommunstyrelsen ska
få rätt att teckna borgen såsom för egen skuld för de långfristiga lån som AB
Gotlands Industrihus upptar inom en total låneram på 50 miljoner kronor.
Ledningskontoret har föreslagit att det tidigare borgensbeslutet ska få ändrad lydelse
i enlighet med bankernas nya krav på proprieborgen ”såsom för egen skuld, jämte
därpå löpande ränta och kostnader”.
Regionstyrelsen har bifallit förslaget.
Regionfullmäktiges beslut
 Region Gotland ingår borgen såsom för egen skuld för AB Gotlands Industrihus
AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 50 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
 Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av regionfullmäktige eller
regionstyrelsen skall undertecknas av regionstyrelsens ordförande, eller vid
förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av regiondirektören,
eller vid förfall för denne, av ekonomidirektören.
Expedieras:
Ledningskontoret ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Patrik Pettersson, chefsjurist

Ärende RS 2021/1834
Datum 16 mars 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Krav på folkbokförd på Gotland
Förslag till beslut i regionstyrelsen
Medborgarförslaget avslås.

Ärendet

I medborgarförslag, som av regionfullmäktige överlämnats till regionstyrelsen
för besvarande, anförs sammanfattningsvis att för att äga en fastighet innanför
ringmuren ska vederbörande även vara folkbokförd på ön.
Lag om folkbokföring beslutas av riksdagen och tillämpas av Skatteverket.
Regionen saknar därför laglig möjlighet att genomföra medborgarförslaget,
varför det föreslås avslås.
Det kan för övrigt noteras att den tidigare lagstiftningen om förköp som
syftade till att möjliggöra något slags kontroll för kommunerna upphört (se
vidare regionfullmäktiges beslut den 24 september 2018, § 136).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-03-16
Medborgarförslag den 18 december 2021
Regionfullmäktiges beslut den 24 september 2018, § 136 rörande en motion om att
överhettad bostadsmarknad är till skada för öns utveckling

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Förslagsställaren
Registrator-rs
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Regionfullmäktige 2018-09-24

Protokoll

Rf § 136

Motion. Överhettad bostadsmarknad är till skada för öns
utveckling
RS 2017/862

- Motion 2017-09-25
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-06
- Regionstyrelsen 2018-04-26, § 114

Regionfullmäktiges beslut


Motionen avslås.

Hannes Müller (-) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ger regionens jurister i
uppdrag att undersöka vilka lagliga möjligheter det finns för att förhindra eller försvåra
att bostadsfastigheter omvandlas till fritidshus åt personer bosatta på annan ort.
Tidigare fanns en förköpslag (1967:868) som medgav kommunala förköp bl.a. i syfte att
förhindra omvandlingen från permanent till fritidsboende. Den upphörde 2010-04-30.
Regeringen anförde som skäl (prop. 2009/10:82 s. 1) bl.a. att förköpslagen hade spelat
ut sin roll som ett medel att tillgodose kommunernas behov av mark för tätbebyggelse.
Även i fråga om de övriga ändamål för vilka kommunen kan utöva förköp har lagen
endast en marginell betydelse. Kommunernas, domstolarnas och de statliga
myndigheternas administrativa kostnader för att pröva frågor med anknytning till
förköpslagen är betydande. Samtidigt medför förköpslagen att ett stort antal
fastighetsöverlåtelser fördröjs och att det uppkommer olägenheter och kostnader för
fastighetsmarknaden och dess parter. Med hänsyn till att endast ett litet antal fastigheter
förköps varje år kan nyttan av regleringen inte anses överstiga de kostnader och
olägenheter som tillämpningen medför.
Skulle istället frågan om att underlätta för gotlänningar intressera, kan noteras att
regionen får lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader
för att skaffa eller inneha en permanentbostad. Se 2 kap. 6 § lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att frågan om att förhindra eller försvåra
omvandlingen till fritidsboende inte utreds vidare och att motionen sålunda avslås.
Regionstyrelsen föreslår att motionen ska avslås.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2018-09-24

Protokoll

Rf § 136 forts.
Anförande
Anförande hålls av Gunnel Lindby (C).
Yrkande


Hannes Müller (-) yrkar återremiss på motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och finner at det ska avgöras på dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Josefine Jessen, avdelningschef

Ärende RS 2022/501
Datum 17 mars 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Kraftiga kostnadsökningar för måltidsverksamheten
Förlag till beslut i regionstyrelsen



Informationen mottages.



Regionstyrelseförvaltningen ombeds återkomma med fördjupad
beskrivning och uppdaterad information till budgetberedningen i
maj 2022.

Sammanfattning

Sedan februari i år har kraftiga kostnadsökningar inom livsmedelssektorn skett
som en effekt av bland annat ökade kostnader för förpackningsmaterial, energi,
drivmedel, och andra insatsvaror. Kostnadsläget har sedan februari ytterligare
försämrats i och med det rådande världsläget.
Prisökningar på livsmedel från de grossister som Region Gotland i dag har
avtal med har ökat från och med 9 februari med 10-40%. De flesta livsmedel
påverkas av kostnadsökningen. Utifrån beräkningar bedöms i dagsläget
kostnadsökningarna på årsbasis landa på ca 3,1 miljoner kronor över budget.
Till detta tillkommer effekter på restauranger.
Region Gotland producerar varje dag ca 11.000 måltider och meny- och
receptplanering för de offentliga måltiderna är ett omfattande arbete som
kräver att meny och recept är klara flera månader innan de tas i bruk. Menyer
och recept är för 2022 i dagsläget beslutade fram till och med vecka 38. Att
justera menyn för året för att få en ekonomisk effekt som ger kostnader inom
nuvarande budgetram är inte möjligt. Att justera menyn skulle samtidigt ge
mycket negativa effekter på kvalitet i form av förändrat utbud, variation och
upplevd kvalitet. Justering av menyn för att möjliggöra lägre kostnader skulle
till exempel innebära fler sopp- och korvmåltider, färre måltider med fet fisk
och begränsningar i råkost- och grönsaksutbud eller standardtillbehör så som
mjölk och knäckebröd. Det finns också en möjlig risk att de offentliga
måltiderna med dessa justeringar inte skulle leva upp till de nationella
rekommendationerna gällande variation och näringsinnehåll.
I april kommer information från grossister om nya prisjusteringar.
Bedömning

Förvaltningen anser det rimligt att förvänta sig att de offentliga måltiderna
håller fortsatt god kvalitet och att vi kan leverera måltider enligt de nationella
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Sida 2 (2)

riktlinjerna. Förvaltningen bedömer också det rimligt att tillsvidare arbeta
utifrån planerad meny och recept, att följa livsmedelskostnadsutvecklingen och
att återkomma till budgetberedningen i maj med uppdaterad information.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen daterad 2022-03-17

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Lena Johansson, strateg

Ärende RS 2020/1714
Datum 17 mars 2022
Sida 1 (4)

Mottagare
Regionstyrelsen

Framtagande av förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033
Förlag till beslut i regionstyrelsen

Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur godkänns och
överlämnas till Infrastrukturdepartementet.

Sammanfattning

Regeringen har gett länen möjlighet att ta fram länsplaner för regional
transportinfrastruktur för perioden 2022-2033. Länsplanerna ska vara
inlämnade till infrastrukturdepartementet senast den 30 april. Därefter
kommer regeringen att analysera länens förslag och fatta beslut om vilka
definitiva ramar som tilldelas respektive länsplan. Efter regeringens beslut om
ramar ska länsplaneupprättarna fastställa länsplanerna.
Den preliminära ekonomiska ramen för planperioden uppgår för Gotlands del
till 273 miljoner kronor. För de fyra första år är ramen ca 25 miljoner kronor
per år.
I planen föreslås åtgärder inom tre åtgärdsområden och två större objekt:
 Cykelutveckling
 Trafiksäkerhet och kollektivtrafik
 Statlig medfinansiering
 Klintehamn, korsning
 Visborg, korsning
Ärendebeskrivning

Som en del i den statliga infrastrukturplaneringen tar alla län vart fjärde år fram
länsplaner för regional transportinfrastruktur. Dessa löper vanligtvis på tolv år.
Länsplanen innehåller dels investeringar i den statliga infrastrukturen och dels
medfinansiering av kollektivtrafikinvesteringar och kommunala åtgärder som
rör miljö, trafiksäkerhet, cykel- och gångtrafik.
I juni 2021 lämnade regeringen direktiv för infrastrukturplaneringen.
Trafikverket gavs i uppdrag att upprätta ett förslag till nationell plan för
utveckling av transportinfrastrukturen 2022–2033. Samtidigt gavs
länsplaneupprättarna förutsättningarna för sitt arbete med att upprätta och
fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur avseende samma period.
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Enligt direktivet ska planen redovisas till regeringskansliet
(infrastrukturdepartementet) senast den 30 april 2022. Förslaget ska då vara
remitterat och sammanställt. Därefter kommer regeringen att analysera länens
förslag till åtgärder och fatta beslut om vilka definitiva ramar som tilldelas
respektive länsplan. Efter regeringens beslut om ramar ska
länsplaneupprättarna fastställa länsplanerna.
Länstransportplanen ska bidra till att uppfylla mål på såväl nationell som
regional nivå. Utgångspunkt för uppdraget ska vara de transportpolitiska
målen, etappmålen avseende klimat och trafiksäkerhet, fyrstegsprincipen och
ett trafikslagsövergripande synsätt, liksom regionala strategier och
systemanalyser.
I redovisningen ska förslag till åtgärder lämnas för de preliminära
planeringsramarna. De ekonomiska ramarna för Gotlands länsplan uppgår
preliminärt till 273 miljoner kronor. Regeringens direktiv anger att medlen ska
fördelas relativt jämnt mellan åren, vilket innebär drygt 21 miljoner kronor per
år. Under planperiodens fyra första år är ramen ca 25 miljoner kronor per år
efter justering utifrån upparbetning av ramarna under perioden 2018–2021.
Planförslaget innebär, utslaget över hela planperioden, en fördelning till statliga
åtgärder med 75 procent och till statlig medfinansiering med 25 procent. Statlig
medfinansiering kan beviljas med upp till 50 procent av en åtgärds
totalkostnad.
Förslaget är fördelat på tre åtgärdsområden; trafiksäkerhet och
kollektivtrafikåtgärder samt cykelutveckling på det statliga vägnätet, och statlig
medfinansiering. Två större objekt föreslås också i planen.
Objektet Klintehamn korsningsåtgärd innebär byggandet av en
cirkulationsplats på väg 140 mellan tätorten och de målpunkter som finns inom
hamnområdet i Klintehamn. Kostnaden beräknas uppgå till 20,4 miljoner
kronor. Åtgärden inklusive planläggningsarbete och upphandling föreslås
utföras under perioden 2022–2027.
Objektet Visborg, cirkulationsplats innefattar bland annat att en
cirkulationsplats ersätter trafiksignal i korsningen Färjeleden/Allégatan, liksom
en planskild passage för cykel- och gångtrafik förbi Färjeleden. Kostnaden
beräknas uppgå till 43,6 miljoner kronor. Arbetet med vägplan för åtgärden
föreslås starta år 2028. Vägplanearbetet väntas ta fyra år, upphandlings- och
byggskedet likaså. Åtgärden hinner därmed inte avslutas inom ramen för denna
länsplan.
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Sammanställning länsplan 2022–2033, miljoner kronor
2022–
2025

2026–
2029

2030–
2033

Totalt

Andel

Statlig medfinansiering

36,0

16,0

16,0

68,0

25%

Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

23,6

12,6

12,0

48,2

18%

Cykelutveckling

35,9

39,3

42,2

117,4

43%

5,0

15,4

20,4

7%

Åtgärdsområden

Namngivna objekt
Klintehamn korsningsåtgärd
Visborg, cirkulationsplats
Total ekonomisk ram

100,5

3,3

15,8

19,0

7%

86,6

85,9

273,0

100%

Gotlands förslag till länsplan har varit utsänt på remiss. En sammanställning
och sammanfattning av inkomna remissvar finns i bilaga och förändringar
gjorda med anledning av remissvaren redovisas i planförslaget. Remissvaren
bifogas även i sin helhet.
Enligt uppdraget ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram, den bifogas.
Bedömning

Förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur är framtaget enligt de
riktlinjer regeringen gett. Underlaget är remitterat för synpunkter som medfört
några förändringar i det nu aktuella förslaget.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och förordningen
(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur, ska regionerna
upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. För att
länsplaneupprättarna ska kunna ta del av nationella medel för infrastruktur gav
regeringen i juni 2021 regionerna möjlighet att ta fram länsplaner för regional
transportinfrastruktur för perioden 2022–2033.
2. Ekonomiskt perspektiv

I länsplanen finns möjlighet att med statliga medel medfinansiera kommunala
trafikinvesteringar med max 50 %. Tekniska nämndens arbetsutskott har
noterat att det under perioden 2022-2033 finns 68 miljoner tillgängliga för
medfinansiering av olika projekt. För att Region Gotland ska kunna
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tillgodogöra sig dessa medel måste motsvarande belopp budgeteras i Regionens
budget under perioden.
3. Barnperspektiv

I underlaget beskrivs oskyddade trafikanters behov, till vilka barn och unga
(och äldre) ofta hör.
4. Jämställdhetsperspektiv

I underlaget för planen beskrivs i viss utsträckning skilda gruppers olika
användning av kommunikationsmedel.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

I underlaget beskrivs Gotlands förutsättningar, bland annat vad gäller det väl
spridda boendet och näringslivet, vilket därmed gör att behovet av ett säkert
och funktionellt vägnät gäller hela Gotland.
6. Klimat och miljöperspektiv

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

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

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

3 (43)

Region Gotland

Förslag. Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur
2022–2033
Ändringar sedan
remissversionen är
gulmarkerade

Sammanställning länsplan 2022–2033, miljoner kronor1
2022–
2025

2026–
2029

2030–
2033

Totalt

Andel

Statlig medfinansiering

36,0

16,0

16,0

68,0

25%

Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

23,6

12,6

12,0

48,2

18%

Cykelutveckling

35,9

39,3

42,2

117,4

43%

5,0

15,4

20,4

7%

Åtgärdsområden2

Namngivna objekt3
Klintehamn korsningsåtgärd
Visborg, cirkulationsplats
Total ekonomisk ram

100,5

3,3

15,8

19,0

7%

86,6

85,9

273,0

100%

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

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

1
2
3

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

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

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

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

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

4

För direktiven i sin helhet, se uppdrag-att-ta-fram-forslag-till-nationell-plan-for-transportinfrastrukturen.pdf (regeringen.se)
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Utgångspunkt för uppdraget ska vara de transportpolitiska målen, etappmålen avseende klimat och trafiksäkerhet, fyrstegsprincipen och ett trafikslagsövergripande synsätt (se mer i
kapitel 2). 6 kap. miljöbalken ska tillämpas i åtgärdsplaneringen i syfte att kontinuerligt integrera miljöaspekter i den kommande planen så att en hållbar utveckling främjas. Länsplanen åtföljs av en miljökonsekvensbeskrivning.
Enligt direktivet ska planen redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 april 2022. Förslaget ska då vara remitterat och sammanställt. I redovisningen
ska förslag lämnas till åtgärder för de preliminära planeringsramarna. De ekonomiska ramarna för Gotlands länsplan uppgår preliminärt till 273 miljoner kronor, efter avräkning
mot länsplan 2018–2029.
1.3 Nuvarande planer
1.3.1 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018–2029

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

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

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

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

2.2 Nationella
2.2.1 De transportpolitiska målen

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

De transportpolitiska målen visar de politiskt prioriterade områdena inom den statliga
transportpolitiken, fungerar som utgångspunkt för statens åtgärder inom transportområdet
och utgör grunden för länsplanen.
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Till det övergripande målet kommer de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen.
Funktionsmålet handlar om tillgänglighet och innebär att transportsystemets utformning,
funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa och innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvar7 (43)
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ligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås
samt bidra till ökad hälsa. Regeringen bedömer att funktionsmålet i huvudsak behöver utvecklas inom ramen för hänsynsmålet för att det övergripande transportpolitiska målet ska
nås.
Riksdagens klimatmål för transportsektorn är ett etappmål kopplat till hänsynsmålet. Växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70
procent till 2030 jämfört med 2010. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp
av växthusgaser.
Ytterligare ett etappmål handlar om trafiksäkerhet. Antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten respektive luftfarten ska halveras och antalet allvarligt
skadade inom respektive trafikslag ska minska med minst 25 procent till år 2030.
2.2.2 Planeringssystemet

Inför planeringen av ett nytt objekt eller en ny åtgärd kopplad till de statliga vägarna genomför Trafikverket en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Framtagande av en ny ÅVS kan initieras
både av Trafikverket och av regionen. Syftet är att jämföra alla tänkbara åtgärder för att
hitta den mest samhällsekonomiskt lönsamma lösningen på det uppkomna behovet. Detta
görs med utgångspunkt i fyrstegsprincipen. Metoden går ut på att åtgärder ska provas förutsättningslöst i fyra steg innan beslut:
1. Tänk om – överväg åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt
valet av transportsätt.
2. Optimera – åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur.
3. Bygg om – begränsade ombyggnationer.
4. Bygg nytt – i de fall behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen genomförs nyinvesteringar och/eller större ombyggnationsåtgärder.
I dagsläget får inte länsplanens ekonomiska ram användas för statlig medfinansiering till
kommunala icke-fysiska åtgärder i enlighet med steg ett och två i fyrstegsprincipen.
Arbetet med kommande länsplan behöver både ske utifrån ett lite längre tidsperspektiv, där
det handlar om att prioritera vilka behov som ska utredas vidare i nya ÅVS, och utifrån ett
kortare perspektiv, som handlar om vilka konkreta åtgärder från gjorda ÅVS som ska prioriteras in i länsplanen för att genomföras. Det är viktigt att säkerställa att det alltid finns
ÅVS att prioritera in åtgärder ifrån.
Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

2.3 Storregionala
2.3.1 En bättre sits

Eftersom transporter och resor ofta sträcker sig utanför den egna regionen finns behov av
samarbete för mer samordnade transportlösningar över ett större område. Region Gotland
är en del av En Bättre Sits – ett storregionalt samarbete i infrastruktur- och transportfrågor
som sedan flera år finns mellan länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotland. En Bättre Sits har tagit fram en gemensam systemanalys av Stockholm–Mälarregionens transportinfrastruktur: Framtidens resor Storregional
systemanalys för Stockholm–Mälarregionen. Systemanalysen är ett måldokument till vilket
länsplanerna för regional transportinfrastruktur kopplas och ett inspel till den nationella åtgärdsplaneringen. Målen i systemanalysen är att skapa ett transportsystem:
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Där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till
attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm–Mälarregionen
Där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt
Där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet
Där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling.

För att uppnå de övergripande målen har följande funktioner i infrastrukturen prioriterats:
 Förbättrad tillgänglighet i de storregionala stråken in mot Stockholm, i de centrala delarna av Stockholm samt till/från Stockholms regionala stadskärnor.
 Förbättrad tillgänglighet i de regionala tvärförbindelserna.
 Fokus på ökad tillgänglighet och sammankoppling med spårtrafiken som grund – utveckla en kvalitativ, kapacitetsstark storregional kollektivtrafik.
 Effektiv godshantering och varuförsörjning, med ökad andel gods på järnväg och med
sjöfart.
 Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft genom Arlanda, TEN-T och Östersjötrafiken.
 Stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter.
I En Bättre Sits Storregional Godsstrategi pekas fyra övergripande prioriteringar ut:
 Samverkan för en ledande internationell logistikregion.
 Effektiv och hållbar struktur med noder och länkar.
 Minskad miljö- och klimatpåverkan.
 Transporter i både stad och land.
2.4 Regionala

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

2.4.1 Vårt Gotland 2040

Den regionala utvecklingsstrategin är styrande för alla övriga planer och program i regionen. I Gotlands regionala utvecklingsstrategi, Vårt Gotland 2040, är stärkt tillgänglighet en
av prioriteringarna. Det ska uppnås genom inriktningarna:
 Utveckla hållbara och fossilfria transportsystem.
 Utveckla Gotlands förbindelser med omvärlden.
 Öka framkomligheten och trafiksäkerheten på Gotlands vägar.
 Säkerställ Gotlands tillgång till digital infrastruktur.
Detta väntas bidra till effektmålen:
 God tillgänglighet och hållbara kommunikationer.
 God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet.
 Ett klimatneutralt Gotland.
 God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar.
 En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor.
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Arbetet mot de långsiktiga målen konkretiseras i tre program för samhandling – så kallade
genomförandeprogram. De första genomförandeprogrammen tas fram med sikte på 2027
och har följande inriktningar:
 Näringslivets förutsättningar och innovation
 Klimat, energi och miljö
 Social välfärd
Mat- och livsmedelsnäringen och besöksnäringen är två av Gotlands prioriterade s.k. styrkeområden. För dessa områden finns särskilda strategier framtagna. De är Gotlands regionala mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025 och Regional besöksnäringsstrategi för Gotland.
Inom klimat- och energiområdet är viktiga utgångspunkter även Gotlands energi- och klimatstrategi, Plan för arbetet med infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel samt
regeringens arbete med elektrifiering av transportsektorn.
2.4.2 Energipiloten

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

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

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

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

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Visborgsområdet i södra Visby är till huvuddelen ett före detta regementsområde som omfattar cirka 450 hektar. Visborgsområdet är Visbys och Gotlands hittills största exploateringsprojekt som spänner över flera decennier. Här planeras en stadsdel för cirka 4 000 bostäder, utveckling av befintliga verksamhetsområden och anslutande grönområden.
Följande mål för Visborgsområdet anges i den fördjupade översiktsplanen Hela Visby –
Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 (KF, 2009-12-14, § 172):
Visborg och Södra häl
larna ska utvecklas till en stadsdel i Visby
som tydligt knyter an till staden.
Visborgsområdets och

Södra hällarnas utbyggnad påbörjas som
en utveckling av staden söderut och som
en förtätning av redan bebyggda delar.
Södra hällarna är ett stads
nära sammanhängande strövområde
med höga naturvärden och rekreativa
kvaliteter som ska värnas.
Idrotten ska ges möjlighet

att utvecklas och samordna sig inom det
utpekade idrotts- och rekreationsområdet.

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

Program Klintehamn 2030 godkändes av regionfullmäktige 2019-09-23 § 224. Programmet
innehåller utgångspunkter, strategier och mål för den framtida utvecklingen av Klintehamn.
I programmet har bl.a. konsekvenserna avseende trafik- och tillgänglighetsfrågor utretts,
mot bakgrund av utvecklingen av hamnområdet där delar av verksamheten i Visby hamn
flyttats över till Klintehamn.
SMA Minerals har ansökt om att utöka sin brytning av kalksten i Klintehamn. Om planerna
förverkligas kommer det sannolikt att innebära ytterligare tunga transporter i och i anslutning till Klintehamn med risk för medföljande störningar i form av trafikbuller och säkerhetsrisker. En åtgärdsvalsstudie om trafiken till och från Klinte bergtäkt är påbörjad under
våren 2021 för att identifiera vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behöver genomföras om utökat brytningstillstånd ska kunna godkännas.
2.4.4 Cykelplan Visby 2015–2025

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

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

2.4.5 Trafikförsörjningsprogram

Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet i Gotlands län. Det innebär att regionen ansvarar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
Regionfullmäktige antog 2019-02-25 § 95 ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram. I det
beskrivs hur kollektivtrafiken på Gotland ska utvecklas fram till år 2030. Trafikförsörjningsprogrammet har fem övergripande mål: större attraktivitet, förbättrad tillgänglighet,
ökad nåbarhet, reducerad miljöpåverkan och förbättrad resurseffektivitet. Dessa mål ska
nås genom regelbundna avgångar, bra anslutningar, hög tillförlitlighet, snabba förbindelser,
förnyelsebara drivmedel, liksom av en integrerad planering och fördjupad samordning av
allmän och särskild kollektivtrafik. Dessutom ska kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning förbättras. Region Gotland har påbörjat arbetet för att nå
målen i trafikförsörjningsprogrammet.

5
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Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

I trafikförsörjningsprogrammet anges tre utbudsnivåer i kollektivtrafiken. Större tätorter,
med mer än 750 invånare, ska knytas till stomlinjer med minst timmestrafik på vardagar.
Mindre tätorter ska knytas till kompletteringslinjer med minst varannan timmestrafik på
vardagar. I områden som ligger långt ifrån stomlinjer och kompletteringslinjer ska den anropsstyrda trafiken utvecklas. Anropsstyrd trafik kan bestå av både linjelagd anropsstyrd
trafik och områdesbaserad trafik.
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3. Förutsättningar
Det här kapitlet syftar till att ge en översikt av Gotland och dess befolkning, arbetsmarknad, pendlingsmönster, tillgänglighet och klimat och miljö. Statistiken är om inget annat anges hämtad från Statistiska Centralbyrån.
3.1 Gotlands läge

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

Gotland är Sveriges 39:e största kommun, men landets minsta region sett till antalet invånare. Det är en växande landsbygdsregion och under år 2020 passerades för första gången
60 000 invånare. Enligt SCB:s befolkningsframskrivning från maj 2020 beräknas Gotland år
2030 ha 64 800 invånare och år 2040 cirka 67 700 invånare. Det är en större procentuell befolkningsökning än i riket. Befolkningsökningen kommer av att fler flyttar till än från Gotland och består framför allt av inrikes omflyttning. Befolkningen ökar mest i Visby och i
områden längs med kusten med pendlingsavstånd till Visby.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Gotland är det län som har högst medelålder för både kvinnor och män. Perioden 2000–
2020 ökade antalet personer över 65 år med mer än 50 procent. Under samma tidsperiod
minskade såväl antalet barn och ungdomar som antalet personer i yrkesaktiv ålder (20–64
år). Mot senare delen av tidsperioden har dock en befolkningsökning skett i samtliga tre
grupper, även om det för personer i yrkesaktiv ålder bara handlat om någon procent. År
2020 var drygt hälften av befolkningen och jämnt fördelat mellan män och kvinnor, i yrkesaktiv ålder.
Alla åldersgrupper prognosticeras att fortsätta öka i antal, men som andel av befolkningen
ökar bara de äldsta, 80 år och äldre, och de unga vuxna, 16–24 år. Sammantaget innebär
detta att andelen personer i yrkesaktiv ålder minskar och att försörjningsbördan på Gotland
ökar. En minskad andel personer i yrkesaktiv ålder riskerar också att leta till en ökande brist
på arbetskraft. Redan idag upplever en fjärdedel av arbetsgivarna i det gotländska näringslivet att det är svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens.6
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Rörligheten är högst bland ungdomar, både avseende inflyttning till och utflyttning från
Gotland. Flyttningsnettot är negativt gruppen 20–29-åringar men positivt i de flesta övriga
åldersgrupper. Stockholm–Mälardalen är den dominerande målpunkten och utgångspunkten för flyttningarna.
3.3 Boende och tillgänglighet

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

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Visbys många olika funktioner gör att tillgängligheten till staden är av stor betydelse. Även
tillgängligheten till och förbindelserna mellan bostadsorter och övriga serviceorter och arbetsplatser är viktiga. Bilden visar avstånd i kilometer till olika servicepunkter. Den visar att
avstånden till affär, posttjänster och apotek är längst för boende på delar av östra och mellersta Gotland, samt på sydspetsen liksom allra längst norrut.

Källa: Pipos serviceanalys, hämtad 2021-06-18
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3.4 Pendling och resvanor

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

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Val av färdmedel i arbetspendling, anställda Region Gotland

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

7
8

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

Källa: Resvanor i Region Gotland 2018, Trivector

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

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

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

9

Källa: Tillväxtanalys, Regionfakta, 2019
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egenföretagare vilket var högst andel i landet. Cirka 70 procent av företagen drivs av män,
vilket stämmer överens med mönstret i övriga län.
Uppsala universitet Campus Gotland är ett campus inom Uppsala universitet beläget i
Visby vid Almedalen. Campus Gotland har cirka 2300 helårsstudenter, varav cirka 1 400
campusstudenter, och cirka 200 anställda. Målsättningen är att 1 700 helårsstudenter ska
finnas på campus.
Gotland har tre utpekade styrkeområden: besöksnäringen, mat- och livsmedelsnäringarna
samt näringslivets energiomställning. Två av dessa näringar är starkt kommunikationsberoende. Besöksnäringen har som vision att Gotland ska vara norra Europas mest hållbara och
attraktiva resmål 2027. Kommunikationerna till och från Gotland är därmed avgörande.
Gotland är en stor besöksdestination. Antalet invånare mer än fördubblas under de mest
intensiva sommarveckorna. Liksom den fasta befolkningen bor besökarna spritt över Gotland och tillsammans med det faktum att besöksmålen finns över hela ön gör det tillgängligheten på det gotländska vägnätet viktig. För mat- och livsmedelsnäringarna är väl fungerande färjetrafik, infrastruktur och hamnar avgörande. Transporterna från produktionsanläggningarna till hamnarna är omfattande då huvuddelen av produktionen exporteras, framför allt via hamnarna i Visby och Klintehamn. För denna näring krävs framkomlighet på
väg för breda, långsamtgående maskiner och transporter. Det samma gäller för sten- och
cementindustrins transportvägar till hamnarna. Generellt behövs god bärighet och framkomlighet för tunga fordon.
3.6 Miljö och klimat>

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

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Region Gotland har ännu inte antagit egna klimatmål för 2030. Vårt Gotland 2040 anger
klimatneutralitet 2040 som mål.

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

Källa: Nationella emissionsdatabasen, uppdaterad september 2021

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Utsläpp från transportsektorn på Gotland, kiloton CO2

Källa: Nationella emissionsdatabasen, uppdaterad september 2021

11 Stenindustrin orsakar stora utsläpp från processer och värmeproduktion som inte visas här. De ingår i ETS, storskalig industri (för export), inte relaterade till energianvändning i lokalsamhället. Om dessa utsläpp inkluderats hade bilden blivit en annan och visat på en
knappt mätbar minskning av utsläpp från Gotland under perioden. Jordbruk ger utsläpp från mulljordar och djurhållning; klimatpåverkande, men ej energirelaterade.
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Transporterna svarade år 2019 för nära 65 procent av Gotlands fossila klimatpåverkande
utsläpp inom ESR-sektorerna (exklusive mineralindustrins utsläpp, ETS ). Om även arbetsmaskiner adderas blir andelen drygt 75 procent.
Utsläppen från transportsektorn ökade med 11,8 procent mellan åren 1990 och 2019. Utsläppsökningar har skett inom sjöfarten och sett till lastbilstransporter. I sjöfartens utsläpp
ingår förbipasserande sjöfart och delar av färjetrafiken. Utsläppen från personbilar har
minskat under perioden vilket sannolikt både beror på att utsläppen per bil minskat under
perioden och ökad inblandning av biobränsle.
I den nationella strategin för klimatanpassning finns sju utmaningar som har identifierats
som särskilt prioriterade för arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Inom två av
dessa har infrastruktur lyfts fram: Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag samt Översvämning som hotar samhällen, infrastruktur och företag. Framför allt vägnätet är sårbart särskilt genom ökad nederbörd och medföljande flöden.
3.6.1 Vattenskyddsområden

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

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

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

Gotlands läge gör kommunikationerna med omvärlden till en nyckelfråga. För att kunna
stärka och utveckla Gotlands konkurrenskraft krävs en mycket god tillgänglighet med flyg
och färja. Trafikslagen har i huvudsak olika målgrupper och kompletterar varandra.
Flyg- och färjetrafiken ökar kraftigt under sommarsäsongen då Gotlands befolkning kan
mer än fördubblas under de mest intensiva sommarveckorna. Stora trafikflöden koncentreras till färjornas avgångs- och ankomsttider, vilket belastar vägarna kring Visby hårt.
På fastlandet är väg- och järnvägsanslutningarna till de hamnar som trafikeras av Gotlandstrafiken av stor vikt för att säkerställa att gods- och persontransporterna till och från Gotland fungerar. Väg 73 och Nynäsbanan (pendeltåget) utgör kopplingarna till hamnen i Nynäshamn. E 22 och bussanslutning utgör kopplingen till hamnen i Oskarshamn. Via väg 47
och 40 kan resenärer ta sig från Oskarshamn till Jönköping och Göteborg.
Ett exempel på vikten av goda kommunikationer är de effekter som Corona pandemin haft
och har på trafiken till och från Gotland. Pandemin blev en samhällsstörning som påverkade Gotlands förbindelser med omvärlden och därmed det gotländska samhället bl.a. sjukvårdens möjligheter att transportera patienter och medicinska prover. Begränsningar i avgångar med färja och flyg innebär att det finns dagar då det inte är möjligt att ta sig till fastlandet och Gotland blir därmed mer isolerat.
4.1.1 Färjetrafik

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Färjetrafiken upphandlas av Trafikverket och går mellan Visby–Nynäshamn (ca 15 mil) och
Visby–Oskarshamn (ca 12 mil) med en restid på drygt tre timmar på respektive linje. Gotland trafikeras dagligen med två tur- och returresor till Nynäshamn och en tur- och returresa till Oskarshamn. Under för-, sommar- och eftersäsong liksom under storhelger är antalet turer per dag betydligt fler. Även Västervik trafikeras vanligen under sommarsäsongen.
I september 2021 gick premiärturen från Nynäshamn via Visby och vidare till Rostock,
Tyskland.
Färjorna är både gods- och passagerarfartyg. Tre fjärdedelar av passagerarna reser på Nynäshamnslinjen, medan godset är jämnt fördelat på båda linjerna. År 2019 reste drygt 1,8
miljoner passagerare med färjorna. Av samtliga passagerare var cirka en tredjedel gotlänningar. Såväl passagerar- som godstransporterna har ökat kraftigt. Perioden 2010 till 2019
ökade antalet passagerare med 11 procent, lastmeter gods med 15 procent och personbilarna med 16 procent. År 2020 skedde till följd av pandemin en kraftig minskning av antalet
resande till och från Gotland.
Nuvarande avtalsperiod, mellan Trafikverket och Destination Gotland, omfattar tio år och
påbörjades 2017. I nuvarande trafikavtal ingår bl.a. ökad passagerarkapacitet, takpris för
gotlänningar och gods, marknadsprissättning för besökare och att ett fartyg ska drivas med
LNG. Sedan 2009 finns även möjlighet att driva konkurrerande trafik, vilket hittills enbart
har skett sommaren 2016. Arbetet inför upphandlingen av färjetrafiken från 2027 är påbörjat. Miljöaspekten kommer få större vikt i kommande upphandling, mot bakgrund av riks21 (43)
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dagens mål för transportsektorn om minskade fossila utsläpp med 70 procent perioden
2010–2030.
4.1.2 Flygtrafik

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

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

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


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

4.2.1 Visby hamn

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

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

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

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

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

På Gotland finns likt i övriga landet statliga, kommunala och enskilda vägar. Som tidigare
beskrivits, i avsnitt 3, är såväl boende som näringsliv väl spritt över hela ön, det medför att
hela vägnätets standard har en mycket stor betydelse för förutsättningarna att bo och driva
verksamhet över hela Gotland.
Region Gotland ansvarar för gatu- och vägnät omfattande cirka 220 km kommunala gator i
Visby och drygt 100 km gator i övriga tätorter. Region Gotland hjälper även till med en del
av underhållet för cirka 820 km enskilda vägar med statsbidrag. Liksom även med underhåll
av enskilda vägar utan statsbidrag i en del tätorter som t.ex. i Ljusgarn, Stånga och Vibble.
Gotland har ca 1500 km statlig väg. Med statlig väg menas att staten är väghållare och ansvarar för att genomföra underhåll och investeringar. Investeringarna finansieras via länsplanen.
I Trafikverkets rapport Transportsystemet Gotland, sammanfattas brister och möjligheter
för de statliga vägarna.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Brister:
 Brister i utformningen av vissa vägar, exempelvis smala, krokiga och sidoområden med
oeftergivliga föremål.
 Utfarter med dålig sikt.
 Ett flertal osäkra korsningar.
 Oskyddade trafikanter är ej separerade från övrig trafik.
 Vägar skär igenom oskyddade vattenskyddsområden.
 Vägar i natur- och kulturområden med höga bevarandevärden.
 Belysningsstolpar i dåligt skick.
 Avsaknad av drivmedelsstation för alternativa drivmedel, exempelvis el och biogas.
Möjligheter:
 Över lag inga kapacitetsbrister.
 Utveckla säsongshastigheter.
Ur primärproduktionens synvinkel finns på många håll brister på det statliga vägnätet, det
gäller framför allt smala vägar, som i många fall blir ännu smalare genom trafiksäkerhetsåtgärder. Brister finns också genom dåligt underhåll på viktiga vägar för primärproduktionen,
som gör att maskiner och fordon skadas. Ytterligare exempel är dålig sikt i korsningar, från
högre maskiner.
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Innan planerade åtgärder genomförs bör en konsekvensbeskrivning göras för hur framkomligheten påverkas för tunga fordon och arbetsmaskiner.
Medel för underhåll ingår inte i regionernas länsplaner för den regionala transportinfrastrukturen. Dessa medel ingår i den nationella planen för transportinfrastrukturen. Här kan
dock uppmärksammas att klimatförändringarna kommer att påverka behovet av underhåll.
Vid nya projekt kan hänsyn tas till detta men det kommer också att krävas vid underhåll av
befintliga vägar.

4.3.1 Funktionellt prioriterat vägnät

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

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Funktionellt prioriterat vägnät (FPV)

Källa: Nationella vägdatabasen, hämtat 2021-06-10

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

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

Trafiksäkerhetsklass – sträcka

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Källa: Nationella vägdatabasen, hämtat 21-06-14

Trafikverket har även gjort trafiksäkerhetsklassning av korsningar med ÅDT 2000 eller mer
på inkommande primärvägen och ÅDT på 100 eller mer på sekundärvägen. På Gotland
finns ett 15-tal korsningar med låg trafiksäkerhetsnivå. Majoriteten bedöms som prioriterade att åtgärda.
I den nationella vägdatabasen (NVDB) finns en fullständig inventering av gång- och cykelpassager/korsningar på det statliga vägnätet. Kommuner ansvarar själva för att rapportera
in sina passager. En gång- och cykelpassage definieras som säker om den är planskild eller
om 85 procent av bilisterna passerar i maximalt 30 km/h. På det statliga vägnätet finns omkring 75 gång- och cykelpassager av olika slag. Ett knappt 50-tal av dessa bedöms av Trafi26 (43)
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kverket ha låg trafiksäkerhetsnivå och anses därmed osäkra. På det kommunala vägnätet
finns omkring 65 gång- och cykelpassager inrapporterade. Endast 5 procent av dessa bedöms hålla en god trafiksäkerhetsnivå.
4.3.3 Hastighetsöversyn

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

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

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

Källa: Regeringsuppdrag Implementering av bärighetsklass 4, 2020-04-20

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

4.3.5 Belysning längs det statliga vägnätet

Ansvaret för belysning längs vägarna ligger generellt hos väghållaren. På Gotland övertog
Vägverket (nuvarande Trafikverket) på 1990-talet en del av den belysning på de statliga vägarna som de tidigare kommunerna satt upp. År 2017 tog Trafikverket i samverkan med
SKL (nuvarande SKR) fram en inriktning för hur kommunal belysning på statlig väg ska
ägas och förvaltas så att det blir lika i hela landet. Detta följdes av en pilotstudie. Under pilotstudiens genomförande har Trafikverket tagit fram ett planeringsverktyg för belysning
längs statlig väg, så kallad belysningsplan. Belysningsplanen visar vilka områden som uppfyller kriterierna för var det ska finnas belysning, oavsett om det finns belysning där idag eller ej. Trafikverket erbjuder intresserade kommuner att ta fram belysningsplaner i samar-
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bete med Trafikverket.12 Region Gotland har hitintills inte tagit fram någon belysningsplan.
Gotland har en hög andel boende på landsbygd och boendet är spritt över hela Gotland.
Såväl för trafiksäkerheten som tryggheten är det viktigt att belysningen finns kvar där den
enligt gällande kriterier behövs. Belysning uppfattas som en av de viktigaste åtgärderna för
trafiksäkerhet och trygghet, såväl i tätorter som på landsbygd. Medel för att förnya och anlägga belysningsanläggningar vid statliga vägar bör kunna ingå i statens åtaganden.
4.3.6 Fast förbindelse till Fårö

Förbindelsen mellan Gotland och Fårö utgörs idag av vägfärja mellan Fårösund på Gotland
och Broa på Fårö. Trafikverket ansvarar för trafiken över sundet. Idag trafikeras Fårösundsleden med halvtimmestrafik större delen av dygnet vintertid. Vecka 27 till vecka 32 utökas
trafiken till tiominuterstrafik dagtid. Den utökade sommartrafiken har möjliggjorts av att
Trafikverket sedan år 2017 satt in en extra färja på leden.
Trafiken över Fårösundsleden ökade med drygt 40 procent mätt i personbilsekvivalenter,
perioden 2010–2019. Under samma tidsperiod ökade det totala antalet turer per år med
knappt åtta procent. Belastningen på vägnätet har således ökat och är särskilt hög under
korta men intensiva perioder. I Trafikverkets rapport Transportsystemet Gotland, sammanfattas brister för kopplingen till Fårö:
 Hög belastning på vägnätet till och från Fårö under sommaren.
 En utökad färjetrafik eller bro som en åtgärd för att öka tillgängligheten till Fårö kan
medföra behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare och cyklister till följd
av ökad trafik.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

För att förbättra förutsättningarna för fastboendet på Fårö och stärka det lokala näringslivet och den lokala arbetsmarknaden både på Fårö och i Fårösunds samhälle har Gotlands
regionfullmäktige tagit ställning för att ersätta dagens färjetrafik med en fast förbindelse.
Trafikverket tog i juni 2019 ett inriktningsbeslut om förutsättningarna att finansiera en fast
förbindelse, som bl.a. skulle innebära att en stor del av finansieringen skulle falla på Region
Gotland. Regionfullmäktige valde i februari 2021 att inte gå vidare i planeringen för en bro
under de förutsättningarna, men ställningstagandet om en bro kvarstår. Regionstyrelsen
skickade under våren 2021 skrivelser till infrastruktur- respektive finansministern med uppmaning att se över ändrade lånevillkor för broinvesteringar som ersätter färja.
Oavsett fast förbindelse eller utökad färjetrafik väntas biltrafiken öka på Fårö. Det ger i sin
tur ett ökat behov av investeringar i trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare och cyklister. Region Gotland tecknade i juni 2021 en avsiktsförklaring med Trafikverket som innebär dels att parterna ska inleda en formaliserad dialog om utvecklad färjetrafik till Fårö,
dels att Trafikverket i samverkan med regionen ska genomföra en utredning om åtgärdsbehov för transportinfrastrukturen på Fårö, en åtgärdsvalsstudie. Några exempel på vad som
kan utredas i den är tillgänglighet för cykel mellan Broa och Ekeviken via Sudersand, parkeringsmöjligheter t ex vid Ekeviken, Norsta Auren, Sudersand och den kommande nationalparken Bästeträsk via Fårösund samt behov av förbättrade mötesmöjligheter t ex på vägen
ner från Lauter.

12

Läs mer om belysning längs statlig väg: Långsiktigt arbete med belysning - Trafikverket
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I färjerederiets framtidsplaner för leden ligger att 2028 respektive 2036 ersätta första- respektive andrafärjan med färjor med kapacitet för vardera 60 bilar. Det innebär cirka 50
procent högre kapacitet än idag. Färjorna ska vara fossilfria. Val av bränsle görs två år innan den första färjan ska vara på plats.
4.3.7 Identifierade brister kopplade till Visborgsområdet

Exempel på infrastrukturinvesteringar som skulle kunna genomföras inom ramen för länsplanen för regional transportinfrastruktur och som identifierats kopplade till Visborgsområdet är:
 Attraktiva och trafiksäkrande åtgärder för gång- och cykeltrafik för att förstärka kopplingen mellan Visborg och staden.
 Gång- och cykelförbindelse mellan Visborgsområdet och Södra Hällarna, Toftavägen,
väg 140.
 Sandhedsvägen, tvärförbindelse mellan väg 140, Toftavägen och väg 142.
 Medfinansiering av gång- och cykelvägar och tillgängliga hållplatser för kollektivtrafiken, och övrig miljöanpassad infrastruktur.
Hur dessa projekt kan komma att prioriteras är beroende av hur planeringen av Visborgsområdet fortskrider. I ett första skede är det områdets centrala och norra delar som är aktuella. Här är en del att förstärka kopplingen mellan Visborg och staden, objektet Visborg,
cirkulationsplats, sid 37.
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4.3.8 Åtgärdsvalsstudier

Följande åtgärdsvalsstudier (ÅVS) finns framtagna för det gotländska vägnätet:
 Åtgärdsvalsstudie för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet på Färjeleden–
Visbyleden. Trafiken till och från hamnområdet ökar, bland annat till följd av fler
färjepassagerare och den nya kryssningskajen. Samtidigt leder Region Gotlands exploateringsplaner för Visborg till behov av att se över korsningspunkterna längs hela Visbyleden med avseende på tillgänglighet, trafiksäkerhet och kapacitet, speciellt avseende
oskyddade trafikanter. Utredningssträckan startar i väster från cirkulationsplats Visby
Hamn (Hamnrondellen) till korsningen med Broväg i norr/öster. Väg 142 Färjeleden
och väg 148 Visbyleden som utgör ringled kring Visby är vägarna som ingår.
Med utgångspunkt i denna åtgärdsvalsstudie har Trafikverket tagit fram tre så kallade
samlade effektbedömningar (SEB). I dessa beskrivs vilka effekter och kostnader föreslagna åtgärder eller åtgärdspaket skulle få vid genomförande. SEBarna fungerar som
viktiga beslutsunderlag vid prioritering av åtgärder.
o Färjeledsrondellen, gång- och cykelåtgärder. Objektet, som består av
åtgärder på både det kommunala och statliga vägnätet, innefattar bl.a. en
gång- och cykeltunnel under Färjeledsrondellen. Denna kommer att finansieras inom Visborgsprojektets exploateringsbudget, läs mer i avsnitt 2.4.3.
Objektet som helhet har osäker lönsamhet och prioriteras inte in som ett
namngivet objekt i länsplanen.
o Visborg, cirkulationsplats. Objektet bedöms lönsamt och namnges i
länsplanen, läs mer i avsnitt 5.3.2.
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o Visby hamn–kryssningskajen–Färjeledsrondellen, gång- och cykelåtgärder. Objektet, som består av åtgärder på både det kommunala och statliga vägnätet, innebär trafiksäkerhetshöjande åtgärder på vägsträckan mellan Hamnrondellen och Färjeledsrondellen. Objektet har osäker lönsamhet
och prioriteras inte in som ett namngivet objekt i länsplanen. Mot bakgrund av att sträckan är mycket trafikerad bör fördjupade utredningar kring
hur trafiksäkerheten kan åtgärdas genomföras.
Ökad tillgänglighet på väg 148, Visby–Fårösund. På väg 148 mellan Visby och Fårösund finns behov av förbättringsåtgärder för att öka framkomligheten samt förbättra
trafikmiljön, tillgängligheten och trafiksäkerheten, speciellt avseende oskyddade trafikanter. Utredningssträckan är cirka 52 km och omfattar flera tätorter, varav de viktigaste är Tingstäde och Lärbro.
Visby vattenskyddsområde. Vattenskyddet i och kring Visby behöver förbättras då
området är utpekat som vattenskyddsområde. ÅVS innehåller riktade miljöåtgärder som
finansieras via nationell plan.
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Dessutom har Region Gotland tagit fram Program Klintehamn 2030 som utgör ett underlag för behov av åtgärder i Klintehamn. Utifrån detta har Trafikverket tagit fram en
SEB.
o Klintehamn korsningsåtgärd. Objektet bedöms lönsamt och namnges i
länsplanen, läs mer i avsnitt 5.3.1.
o I samband med korsningsåtgärderna i Klintehamn bör också väghållaransvaret för den södra infarten till hamnen tas upp. För hamnar av riksintresse brukar staten vara väghållare, vilket inte är fallet idag.
Arbetet med följande ÅVS är påbörjat eller ska påbörjas:
 Säkra skolvägar Gotland. Syftar till att öka trafiksäkerheten på vägar viktiga för att ta
sig till och från öns skolor.
 Följdinvesteringar Fårö. Oberoende av en eventuell framtida bro eller utveckling av
färjetrafiken finns behov av infrastrukturåtgärder på Fårös vägnät.
 Trafiksäkerhetsbrister väg 141 och väg 562, Klinte bergtäkt (finansiering SMA Mineral). SMA Mineral har i Mark- och Miljödomstolen (MMD) fått rätt att utöka sin
kalkbrytning i Klinte, under ett antal villkor. Bl.a. ska SMA bekosta en åtgärdsvalsstudie
för vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behöver genomföras på vägnätet, liksom
bekosta dessa upp till ett belopp om 110 miljoner kronor. Domen i MMD är överklagad av flera parter och ny förhandling hölls i september 2021.
 Parkeringsmöjlighet Hemse. En mindre ÅVS kopplad till parkeringsfrågan i Hemse.
Till det kommer kommande och i vissa fall ännu ej beslutade ÅVS:
 Strategisk cykelplan för det statliga vägnätet. Utanför Visby saknas kartläggning av
behoven och en samordnad cykelplanering mellan Trafikverket och regionen behövs
för att ta fram åtgärder som främjar både daglig pendlingscykling och turistcykling.
 Trafiksäkerhetsutredning för Gotlandsleden (cykel). Pausad medan Trafikverkets
riktlinjer för cykelleder ses över.
Behov av kommande utredningar och förstudier:
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Översyn/åtgärdsvalsstudie kvarvarande 140-vägar avseende standard, brister och behov
av åtgärder. Väg 140 bör utredas först mot bakgrund av utvecklingen av Visborgsområdet, försvarets återetablering i området och övrig exploatering längs med vägen. Även
väg 143 bör komma med i ett tidigt skede, bl.a. mot bakgrund av trafiksituationen i
Roma.
Översyn av möjligheten att genomföra nödvändiga breddningar och uträtningar av
länsvägar, i syfte att höja trafiksäkerheten och undvika ytterligare hastighetssänkningar.
Utredningsbehov för enskilda sträckor avseende cykelvägar på det statliga vägnätet.
Tillkommande utredningsbehov utifrån beslutade och påbörjade ÅVS. Ett exempel är
att gå vidare med identifierade åtgärder för gång- och cykeltrafikanter i hamnområdet.

4.4 Enskilda vägar

Gotland har jämfört med övriga Sverige en något mer komplex situation för väghållarskapet där det idag saknas vägsamfälligheter för stora delar av öns enskilda vägar. Region Gotland hjälper till med en del av underhållet för cirka 820 km enskilda vägar med statsbidrag
(dessa medel ingår inte länsplanen). Om en väg blir av med sitt statsstöd så avslutar regionen sin åtagande och på grund av avsaknaden av vägsamfälligheter saknas idag en part att
lämna över ansvaret till. En modell för det löpande drifts- och underhållsarbetet behöver
formas.

4.5 Säkra skolvägar och trafikmiljöer

Vägar och trafikmiljöer behöver vara trygga och säkra för att minimera risker för barn, elever och studenter. Ur det perspektivet finns särskilt viktiga områden:
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Samverkan, där trafiken till och från skolor alternerar mellan det statliga och regionala
vägnätet. Ur elevperspektiv är det viktigt att cykel/gångvägen följer en enhetlig och tydlig linje.
Hållplatser, idag är flera hållplatser bristfälligt utformade, belysning saknas, ytor på
större hållplatser för att resenärer ska kunna parkera cykeln eller bilen/A-traktorn saknas och osäkra vägar till och från hållplatserna finns.
Hämta/lämnaplatser, större och mer permanenta hämta/lämnaplatserna får motsvarande standard som linjetrafikens hållplatser. (För att hämta/lämna på skolorna ansvarar BUN i samarbete med TN).
Cykelinfrastruktur. Aspekter som trafiksäkerhet, enkelhet, trygghet och framkomlighet är viktiga. För de äldre eleverna (högstadium,/gymnasiet/vux) är det också viktigt
att cykeln blir ett bättre alternativ än mopeder, mopedbilar, A-traktorer och bilar. Detta
gynnar både elevhälsan och säkerheten samt löser parkeringsproblemen runt dessa skolor.
Vägrenar och kringområden. Vägnätet har i stora delar smala eller inga vägrenar som
ger dåliga förutsättningar för gående och cykeltrafik.
Trafiksäkerhet vid skolor. Trafikverket har initierat ett projekt kring säkra skolvägar,
UAF har lämnat förslag till Trafikverket vid de skolor som skulle kunna vara berörda
av insatser
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Sammanställning över behoven vad gäller cykelinfrastruktur, vägar och kringområden och
säkra skolvägar med anledning av Trafikverkets åtgärdsvalsstudie, finns i bilaga 3.
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5. Fördelning av planen
I detta kapitel redogörs för länsplanens ekonomiska fördelning och för vilka namngivna
objekt som är inplanerade under planperioden.
5.1 Länsplanens inriktning

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









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

Inriktningen kan sammanfattas i tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet.
5.2 Ekonomisk planeringsram och årlig fördelning
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Gotlands planeringsram för perioden 2022–2033 är preliminärt 273 miljoner kronor. Omräknat till samma prisnivå som länsplan 2018–2029 innebär det i princip ingen höjning av
medlen. Regeringens direktiv anger att medlen ska fördelas relativt jämnt mellan åren, vilket
innebär drygt 21 miljoner kronor per år. Under planperiodens fyra första år är ramen ca 25
miljoner kronor per år på grund av en avräkning mot länsplan 2018–2029.
Planen innebär utslaget över hela planperioden en fördelning till statlig finansiering med 75
procent och till statlig medfinansiering med 25 procent. Det är en lägre andel statlig medfinansiering än i länsplan 2018–2029, då andelen var drygt 30 procent. Med förändringen
skapas bättre förutsättningar att öka Gotlands utväxling av planen eftersom medlen till statlig medfinansiering hittills inte nyttjats i tillräcklig omfattning. Inga medel till statlig medfinansiering betalades ut 2018–2021 med anledning av investeringsstopp i tekniska nämnden
och brist på personella resurser. Fyraårsperioden dessförinnan betalades totalt ca 5,8 miljoner kronor ut, dvs. långt under 30 procent av länsplanen. De flesta av de planerade investeringsprojekt som beviljats statlig medfinansiering är nu uppstartade.
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Sammanställning länsplan 2022–2033, miljoner kronor13
2022–
2025

2026–
2029

2030–
2033

Totalt

Andel

Statlig medfinansiering

36,0

16,0

16,0

68,0

25%

Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

23,6

12,6

12,0

48,2

18%

Cykelutveckling

35,9

39,3

42,2

117,4

43%

5,0

15,4

20,4

7%

Åtgärdsområden14

Namngivna objekt15
Klintehamn korsningsåtgärd
Visborg, cirkulationsplats
Total ekonomisk ram

100,5

3,3

15,8

19,0

7%

86,6

85,9

273,0

100%

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

13
14
15
16

För fullständig tabell, se bilaga 1.
Läs mer i avsnitt 5.4
Läs mer i avsnitt 5.3
För fullständig tabell, se bilaga 1.
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på stora delar av det statliga vägnätet på Gotland.17 Dessa innebär att det längs utpekade
vägar inte får vidtas vägarbeten eller åtgärder som innebär framkomlighetsinskränkningar
för trafikanter, årligen under perioden vecka 25 till och med vecka 32. Det gör att perioden
det går att genomföra investeringar på vägnätet är kortare på Gotland än på många andra
platser.
5.3 Namngivna objekt

Åtgärder som uppgår till 50 miljoner kronor ska namnges i länsplanen. För Gotlands del är
det ovanligt att enskilda objekt kommer upp i de summorna. För att lyfta upp att större åtgärder genomförs också på Gotland namnges i denna länsplan två objekt, trots att båda objekten understiger 50 miljoner kronor. De har sin bakgrund i tidigare framtagna utredningar: Åtgärdsvalsstudie för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet på Färjeleden-Visbyleden och Program Klintehamn 2030. För objekten har Trafikverket tagit fram samlade effektbedömningar, båda objekten bedöms som samhällsekonomiskt lönsamma.18 I analysen
bedöms bl.a. objektens förmåga att bidra till de transportpolitiska målen. Samlade effektbedömningar har gjorts även för GC-åtgärder i Färjeledsrondellen och GC-åtgärder i Visby
hamn upp mot Färjeledsrondellen, dessa har inte bedömts som samhällsekonomiskt lönsamma. För dessa pågår dock fördjupade utredningar.
5.3.1 Klintehamn korsningsåtgärd (ur Program Klintehamn 2030)

I Program Klintehamn 2030 ligger i trafikdelen fokus på förbättringsåtgärder för oskyddade
trafikanter. Dessa behov har länge förts fram och kom tydligt till uttryck i medborgardialogen i samband med programframtagandet. Ett antal olika problemområden identifierades.
Ett av dessa är passagen mellan tätorten och norra hamnområdet, med målpunkter som restaurang, småbåtshamn och bron till Varvsholm. Väg 140 är idag en relativt kraftig barriär
för gående och cyklister mellan dessa områden. Åtgärden innebär att korsningen byggs om
och utformas som en cirkulationsplats med ett inkommande körfält i varje anslutning. Passage för gående och cyklister utförs över väg 140, norr om korsningen och över Verkstadsgatan. Åtgärden syftar till att öka tillgängligheten utmed och tvärs den befintliga sträckningen av väg 140 i Klintehamn. Med tillgänglighet avses alla trafikantgrupper och näringslivets transporter. Åtgärden ska bidra till att befintliga mål inom trafiksäkerhet och miljö
kan nås.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Kostnaden bedöms uppgå till 20,4 miljoner kronor. Samordning bör ske med eventuella
genomföranden av åtgärder på det kommunala vägnätet. Förslag finns i Program Klintehamn 2030. Arbetet med vägplan för åtgärden föreslås starta 2022. Byggskedet väntas
starta år 2025 och åtgärden är planerad att avslutas år 2027.
Planerat genomförande,
miljoner kronor

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Klintehamn korsningsåtgärd

1

2

1

1

7

8,4

Läs mer på Trafikverkets hemsida: Tidsrestriktioner, skyddsklassade och övriga vägar - Trafikverket
Se VST2277 Klintehamn orsningsåtgärd, 210616 (trafikverket.se) respektive AVS00968 ÅVS Färjeleden-Visbyleden - Åtgärd 12 Visborg
cirkulationsplats a, 200224 (trafikverket.se)
17
18
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5.3.2 Visborg, cirkulationsplats (ur ÅVS Väg 142 Färjeleden/Visbyleden)

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

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Visborg, cirkulationsplats

1

2,25

4,25

1,5

2

8

13

11,6

5.4 Åtgärdsområden

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




Trafiksäkerhet och kollektivtrafik
Cykelutveckling
Statlig medfinansiering

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

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

Gotland har bland det högsta antalet dödade i vägtrafikolyckor per invånare i landet.
Främst handlar det om singel- och mötesolyckor. I Sveriges officiella olycksdatabas Strada
finns endast ett fåtal olyckor med allvarligt skadade inrapporterade. Här finns med stor sannolikhet ett större mörkertal. De allvarligt skadade är till största delen bilåkande och därefter cyklister.
Under den kommande planperioden är det viktigt att arbeta för att minska antalet omkomna och allvarligt skadade bilåkande på det statliga vägnätet. Främst handlar det om att
åtgärda brister i sidoområdena och att anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhetsnivå, men också att åtgärda bristande korsningar. Det finns en stor variation i väg37 (43)

Region Gotland

Förslag. Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur
2022–2033
Ändringar sedan
remissversionen är
gulmarkerade

bredd längs de statliga vägarna på Gotland och det finns vägar som inte är bredare än 4,5
meter. De mest betydande bristerna för bilåkande finns på vägar med låg trafiksäkerhetsnivå, årsdygnstrafik över 2000 fordon och hastighetsgräns 70 km/tim och högre. Trafikverket bedömer att en större del av medlen under planperioden behöver prioriteras till att förbättra sidoområden och korsningar. Åtgärder för säkrare sidoområden kan också fungera
som en självmordspreventiv åtgärd. Trafikverket lyfter också det som viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt att anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhetsnivå.
För att minska antalet allvarligt skadade behövs åtgärder för en säkrare infrastruktur för
fotgängare och cyklister. Det handlar om åtgärder för säkra gång- och cykelpassager, separering och anpassning av hastighetsgränser med ett fokus inom tätorter och andra stråk
med många fotgängare och cyklister. Där gång- och cykelflödena är höga behövs även separering mellan gång- och cykeltrafiken. Åtgärder för säkrare infrastruktur för fotgängare
och cyklister behöver prioriteras till vägar med högre fordonsflöden och en hastighetsgräns
över 40 km/tim. Även vägar där inte särskilda GC-vägar finns är viktiga att göras säkrare
för oskyddade trafikanter. Åtgärderna ska särskilt bidra till att öka tillgängligheten och säkerheten för personer med funktionsnedsättningar, för äldre personer samt barn och unga
som färdas gående, med cykel, rullator, rullstol eller med kollektivtrafiken. Dessa gruppers
tillgänglighet begränsas i flera fall och behöver därför förlita sig på tillgänglighetsapassade
hållplatser och säkra gång- och cykelvägar och passager.
I ett kortare perspektiv bedömer Trafikverket att behov finns att året runt hålla en kontinuerligt god och hög standard på drift och underhåll av gång- och cykelvägar. Vad gäller underhåll bedömer Trafikverket att det behövs skärpta krav och insatstider för både vinterväghållningen och barmarksunderhållet. Stor förbättringspotential finns även vad gäller
grus- och lövsopning.
Ur detta åtgärdsområde kan åtgärder ur den kommande ÅVS Säkra skolvägar Gotland
komma bli aktuella att finansiera. Även exempelvis åtgärder ur kommande ÅVS Följdinvesteringar Fårö kan bli aktuella att finansiera härifrån.
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Inom åtgärdsområdet kan även tillgänglighetsanpassning av hållplatser finansieras. Idag är
flera hållplatser bristfälligt utformade, exempelvis med enbart stolpar på landsbygdshållplatser, avsaknad av belysning och avsaknad av yta på större hållplatser för att resenärer ska
kunna ta med cykeln på bussen. Prioriterade åtgärdstyper bör vara kopplade till hållplatsmiljöerna samt förbättrade möjligheter att ta sig till och från hållplatserna till fots, med cykel eller med bil.
Stora delar av den linjelagda kollektivtrafiken på Gotland följer det funktionellt utpekade
vägnätet (FPV). Under perioden 2017–2020 tillgänglighetsanpassades 13 stycken hållplatser
utmed FPV på Gotland inom ramen för den landsbygdsatsning som finansierades genom
nationell plan. Under planperioden 2018–2029 finns finansiering på cirka 14 mnkr (cirka 10
stycken hållplatser) från den nationella planen. Denna satsning kommer resultera i att de
mest betydande bristerna är åtgärdade. Alla hållplatser med fler än 10 påstigande per dygn
utmed det funktionellt prioriterade vägnätet kommer då att vara tillgänglighetsanpassade till
den grad som är möjlig. Utöver det finns ett antal hållplatser utmed det funktionellt prioriterade vägnätet som kan vara aktuella att åtgärda. Prioritering bör ske där bristerna och be-
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hoven är som störst. För detta åtgärdsområde finns dessa främst inom trafiksäkerhetsområdet och därför bör sådana åtgärder prioriteras.
5.4.2 Cykelutveckling

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att öka andelen cykeltrafik. Enligt Gotlands regionala utvecklingsstrategi, Vårt Gotland 2040, bör cykel och gång kunna ersätta en stor andel
av de kortare bilresorna. Cykling är också en viktig del för turismen på Gotland och bra cykelinfrastruktur därmed viktigt ur ett besöksnäringsperspektiv. Investeringar i cykelinfrastruktur behövs av flera skäl. Aspekter som tillgänglighet, trafiksäkerhet, trygghet och framkomlighet måste vägas in.
I Visby finns ett relativt väl utbyggt cykelnät, det finns också separerad cykelväg från Visby
söderut till Klintehamn (väg 140) och från Visby norrut till Lummelunda (väg 149). Utbyggnaden utav dessa stråk har åtgärdat ett antal av tidigare identifierade brister, men flertalet brister och behov kvarstår. Dessa kan sammanfattas enligt följande:






Det finns fortsatt brister i cykelnätet i Visby, både på det kommunala och statliga vägnätet. I övriga tätorter saknas sammanhängande cykelinfrastruktur, även om bristerna
där kan anses mindre med hänsyn till bland annat lägre trafikflöden.
Vägnätet har i stora delar smala vägrenar som ger dåliga förutsättningar för cykeltrafik.
På många delar av det statliga vägnätet saknas säkra övergångar för cykeltrafik.
Cykelturismen är viktig men utpekade rekreationsstråk saknas på stora delar av Gotland.
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Den militära återetableringen av bl.a. verksamhet på Tofta skjutfält och flygplatsen, gör att
Visby behöver utvecklas mer inåt land. Översiktsplanen för Gotland är nu på samråd, i förslaget pekas två nya utvecklingsinriktningar ut. Ett stråk mot Väskinde längs väg 651 (mellan 148 och 149) och ett mot Västerhejde-Stenkumla-Träkumla, längs väg 142, 610 och
562. Någon av dessa ska även förses med GC-väg enligt cykelplanen. Detta bör lyftas med
till nästa revidering av länsplanen.
Enligt Trafikverket bör åtgärder i Visby och angränsande tätorter syfta till att främja arbetspendling och en säker cykling året runt genom separering från motortrafik. Enligt Trafikverket bör åtgärder i Visby också främja ökad turismcykling och åtgärda de brister som har
identifierats kopplat till färjeterminalen och de stora flöden av cyklister och fotgängare som
periodvis rör sig kring färjeterminalen. På övriga Gotland bör åtgärderna riktas främst mot
brister som är kopplade till barn och ungas möjligheter att säkert vistas i trafikmiljön samt
till turism och rekreation. Åtgärder kopplat till kollektivtrafiken och hållplatser är också viktiga för att främja kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik på hela Gotland. Det innefattar bland annat åtgärder som skapar möjlighet att tryggt ta sig med cykel till hållplatser
och till säker cykelparkering. Kostnaderna för att bygga gång- och cykelvägar har ökat över
tid.
Ett arbete med att ta fram en strategisk cykelplan för hela Gotland planeras till början av
planperioden. I detta bedömer Region Gotland det som viktigt att se över möjligheten att
kunna pendlingscykla inom en mils radie från Visby, liksom cykelleder för turism och rekreation. Likaså inleds ett utredningsarbete för att förbättra transportinfrastrukturen på
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Fårö där förutsättningarna för cykel ska utredas (ÅVS Följdinvesteringar Fårö). Parallellt
behövs utredningar för åtgärder som kan genomföras på kortare sikt.
5.4.3 Statlig medfinansiering

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

19

Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
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6. Effektbeskrivning
Det här kapitlet beskriver genomförandet av planens effekter på nationella transportpolitiska mål, regionala mål, sociala aspekter och samhällsekonomisk nytta. Avseende bostadsbyggande bedöms inte länsplanemedlen påverka i nämnvärd omfattning. För miljökonsekvensbeskrivning hänvisas till bilaga 2.
Länsplanen utgår från nationella och regionala mål, och de åtgärder som omfattas är kopplade till regionens översiktliga planering. Länsplanens insatser kopplar till Vårt Gotland
2040, den regionala utvecklingsstrategins inriktningar om att utveckla hållbara och fossilfria
transportsystem och om att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på Gotlands vägar.
Länsplan 2022–2033 bygger vidare på länsplanen för perioden 2018–2029.
6.1 Namngivna objekt
6.1.1 Klintehamn korsningsåtgärd

Åtgärden bedöms ha stora trafiksäkerhetshöjande effekter för samtliga trafikslag. Åtgärden
bidrar även till en minskad barriäreffekt i och med att en passage anläggs för gång- och cykeltrafik. Av dessa skäl bedöms åtgärden bedöms bidra till det transportpolitiska målet om
att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktig hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet. Åtgärden innebär en något försämrad framkomlighet för genomgående trafik längs väg 140.
6.1.2 Visborg, cirkulationsplats

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

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

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

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

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

8. Bilagor
8.1 Sammanställning av länsplan 2022–2033
8.2 Miljökonsekvensbeskrivning

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

8.3 Säkra skolvägar och trafikmiljöer - sammanställning av behov
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Bilaga 8.1

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

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

20222025

2026- 2030- Totalt
2029 2033

9,0
6,7

9,0
5,0

9,0
5,7

9,0
6,3

4,0
3,0

4,0
3,0

4,0
3,5

4,0
3,2

4,0
3,0

4,0
3,5

4,0
3,5

4,0
2,0

36,0
23,6

16,0
12,6

16,0
12,0

68,0
48,2

9,0

9,0

9,0

9,0

8,0

6,4

13,0

12,0

10,2

12,5

12,0

7,5

35,9

39,3

42,2

117,4

1,0

2,0

1,0

1,0

7,0

8,4

5,0

15,4

25,7

24,9

24,7

25,3

21,9

21,7

1,0

2,3

4,3

1,5

2,0

8,0

21,5

21,5

21,5

21,5

21,5

21,5

100,5

20,4

3,3

15,8

19,0

86,6

85,9

273,0
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Sammanfattning
Miljökonsekvensbeskrivningens syfte och avgränsning

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

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Länstransportplanens inriktning

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

1

Metodiken i MKB-arbetet utgår från Trafikverkets metodik för miljöbedömningen av nationell transportplan 2022-2033.
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Region Gotland har i länstransportplanen 2022-2033 specificerat tre åtgärdsområden: Trafiksäkerhet och kollektivtrafik, Cykelutveckling samt Statlig medfinansiering. Två objekt namnges i länsplanen: VST 2277 Klintehamn korsningsåtgärd samt VST 2276 Visborg, cirkulationsplats.
Miljökonsekvenser

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






Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427



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

En bedömning har gjorts av hur de föreslagna åtgärderna i planen påverkar möjligheten att
uppfylla relevanta nationella miljökvalitetsmål. Planen bedöms bidra positivt till målet God
bebyggd miljö, genom inriktningen på ökad trafiksäkerhet, ökad fysisk aktivitet genom gångoch cykelfrämjande åtgärder samt ökad tillgänglighet till transportsystemet. Planen bedöms
bidra något positivt till målen Begränsad klimatpåverkan, eftersom de åtgärder som föreslås
bedöms ge en viss minskning av koldioxidutsläpp genom omfördelning från fordonstrafik
till gång och cykel. Miljökvalitetsmålet Frisk luft bedöms inte påverkas nämnvärt. Planen bedöms ha en liten negativ påverkan på uppfyllelsen av målet Ett rikt växt- och djurliv, eftersom
de i planen föreslagna åtgärderna medför markintrång. Påverkan på naturmiljön bedöms

2

Källa: Samlad effektbedömning Visborg, cirkulationsplats. 2021-06-16. Trafikverket.
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som mycket liten eftersom åtgärderna vidtas i anslutning till befintliga vägar. Övriga miljömål har avgränsats bort, eftersom de inte bedöms som relevanta för länstransportplanen.
Viktigt att notera är dock att länstransportplanens påverkan på måluppfyllelsen är mycket
liten i det stora hela. Länsstyrelsen i Gotlands län bedömer att de flesta av de nationella miljömålen inte kommer att nås till år 2030. Det krävs åtgärder långt utöver vad länstransportplanen omfattar för att komma närmare uppfyllelse.
Länstransportplanen bedöms medverka till uppfyllelse av de transportpolitiska målen,
främst genom att ligga i linje med såväl funktionsmålet (om bland annat tillgänglighet) som
hänsynsmålet (om säkerhet, miljö och hälsa).

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Miljökonsekvensbeskrivningen i sig har inte lett till någon omprioritering av åtgärderna,
dock har miljöaspekter vägt in vid urvalet av åtgärdsområden, genom att kollektivtrafik och
cykelåtgärder ingår bland de specificerade åtgärdsområdena och att länstransportplanens
två namngivna åtgärder bland annat innebär förbättringar för gång- och cykeltrafik.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund och syfte med miljöbedömningen

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

Alla län tar vart fjärde år fram länsplaner för regional transportinfrastruktur. Det är en del i
den statliga infrastrukturplaneringen. För Gotland är det Region Gotland som har ansvaret
att upprätta och fastställa länsplanerna. Länsplanen innehåller investeringar i den statliga infrastrukturen och medel som går till att medfinansiera trafikinvesteringar i regionen.
Regeringen gav i juni 2021 Trafikverket i uppdrag att upprätta ett förslag till nationell plan
för utveckling av transportinfrastrukturen 2022-2033. Samtidigt gavs länsplaneupprättarna
förutsättningarna för sitt arbete med att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur avseende samma period.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Utgångspunkt för uppdraget ska vara de transportpolitiska målen, etappmålen avseende klimat och trafiksäkerhet, fyrstegsprincipen3 och ett trafikslagsövergripande synsätt (se mer i
kapitel 2). 6 kap. miljöbalken ska tillämpas i åtgärdsplaneringen i syfte att kontinuerligt integrera miljöaspekter i den kommande planen så att en hållbar utveckling främjas.

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

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

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

8 (38)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Miljökonsekvensbeskrivning. Länsplan för regional
transportinfrastruktur för Gotland 2022 - 2033
Ändringar sedan
remissversionen är
gulmarkerade

1.4. Sammanfattning av planförslaget

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

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Åtgärder
Åtgärdsområde Trafiksäkerhet och kollektivtrafik
Åtgärdsområde Cykelutveckling
Åtgärdsområde Statlig medfinansiering
Namngivet objekt: Klintehamn korsningsåtgärd
Namngivet objekt: Visborg, cirkulationsplats

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

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

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

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

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

Länstransportplanen omfattar åtgärder för åren 2022-2033. Miljöbedömningen avgränsas
tidsmässigt till år 2040. Det är samma avgränsning som i avgränsningssamrådet för MKB:n
till den nationella planen.4 Det främsta motivet är att andra effektbedömningar använder
2040 som prognosår. Avvikelser kan förekomma för olika aspekter, till exempel med anledning av att väsentliga mål har varierande målår. I de fall det bedöms relevant att komplettera med ett kortare eller längre tidsperspektiv redovisas detta i MKB:n.
MKB:n omfattar hela Gotland. För de miljöaspekter (främst klimat) där konsekvenserna
berör ett större geografiskt område än det egna länet kan bedömningen vid behov även
komma att hantera detta.
Bedömningarna är inte så detaljerade att de redogör för om ökad/minskad trafik härrör
från regionala eller internationella resor. Det görs inte heller någon analys av hur positiv eller negativ miljöpåverkan från bedömda åtgärder fördelar sig inom Gotlands län samt vilka
grupper som påverkas.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

2.3. Allmänhetens intresse

En länstransportplan är av allmänt intresse, bland annat för att det stora flertalet av Sveriges befolkning dagligen kommer i kontakt med transportsystemet. Transportsystemet påverkar våra möjligheter att röra oss och nå olika målpunkter, men påverkar också våra
upplevelser och omgivande ekosystem. Planförslaget har däremot ingen civilrättslig bety-

Källa: Samrådsunderlag avgränsningssamråd – strategisk miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan, TRV 2021:119. Trafikverket 2021-06-01.

4
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delse. Det är alltså inte ett rättsligt bindande dokument som påverkar enskild egendom.
Däremot har planen en styrande effekt på kommande plan- och tillståndsprövning.
2.4. Andra planer och program

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

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

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

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

2.5.2. De transportpolitiska målen

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

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

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

5

Trafikverket. Bedömningsgrunder för miljöbedömning av nationell transportplan 2018-2029. Reviderade förslag 2017.
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resurser avgränsas till områden utpekade med stöd av 7 kapitlet miljöbalken samt riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken.). För motivering av avgränsningen, se bilaga 1.

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

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

2.6.1 Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Klimatpåverkan

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Begreppet klimatpåverkan definieras i Trafikverkets bedömningsgrunder som klimatpåverkan i form av växthusgaser och anges i enheten ton koldioxidekvivalenter (CO2e)7. Trans-

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

tillkommit. (Klimatanpassning har dock avgränsats bort i denna MKB).
7 CO e är ett mått på utsläpp av växthusgaser från olika gaser som bidrar till växthuseffekten.
2
Koldioxidekvivalenter anger hur mycket koldioxid respektive växthusgas motsvarar för att ge samma klimateffekt.
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portsektorns klimatpåverkan avgränsas till utsläpp från trafiken samt utsläpp från byggande, drift och underhåll. Vidare avgränsas aspekten till inrikes transporter samt till den
klimatpåverkan som uppstår till följd av planens åtgärder, till exempel inducerad trafik av
en ny väg eller överflyttning från väg genom byggnation eller förbättring av järnvägsförbindelse.
Delaspekter och preciseringar

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

Miljöaspekt Landskap

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

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

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

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

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

Övriga miljöaspekter inom fokusområde Landskap

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

Miljöaspekt Hälsa

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

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

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

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Delaspekter och preciseringar

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

Miljöaspekt Luft

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

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

Miljöaspekt Hushållning med naturresurser

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

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Delaspekter och preciseringar

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

Övriga miljöaspekter inom fokusområde Hushållning med naturresurser

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

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

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

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

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

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Figur 2. Klimatpåverkande utsläpp från hushåll, småskalig industri och transporter på Gotland, kiloton koldioxidekvivalenter per år. Källa: Nationella emissionsdatabasen, uppdaterad
september 2021. (Figur ur länstransportplanen 2022-2033.)
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Figur 3. Utsläpp från transportsektorn på Gotland. Källa: Nationella emissionsdatabasen, uppdaterad september 2021. (Figur ur länstransortplanen 2022-2033.)

3.3. Nuläge fokusområde Landskap
3.3.1 Miljöaspekterna Landskap och Naturmiljö

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

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

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

9

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland, RS 2018/204, 2019-02-25
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Gotland är ett bilberoende län, bland annat på grund av den glesa boendestrukturen10. Mellan år 2010 och år 2020 minskade dock antalet personer som har mer än 10 minuter (med
bil) till en dagligvarubutik med cirka 500 personer i länet. Mellan år 2016 och år 2020 minskade antalet personer med mer än 10 minuter till en drivmedelsstation med cirka 1 700 personer. 11 År 2015 hade cirka 2,6 % av barnen i årskurs 1-9 i Gotlands län mer än 10 minuters färdväg till skolan. År 2020 var andelen nästan densamma, 2,5 %. 12
3.4.3. Miljöaspekt Luft

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

10
11
12
13

Enligt transportplanen 2022-2033 är Gotland Sveriges biltätaste län, med 611 personbilar i trafik per 1 000 invånare år 2020.
Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2021. Rapport 0369. Tillväxtverket 2021-05-04.
Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2021. Rapport 0369. Tillväxtverket 2021-05-04.
Källor: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 samt Miljökvalitetsmålen Gotland 2020. Länsstyrelsen Gotlands län 2020.

.
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Region Gotland är igång med en process att bli medlem i ett luftvårdsförbund.14 Luftvårdsbunden ansvarar för regelbundna mätningar av nedfall och effekter av försurande och gödande luftföroreningar. De länsvisa mätningarna samordnas och utgör ett komplement till
nationell miljöövervakning.15
3.5 Nuläge fokusområde Hushållning av naturresurser
3.5.1 Miljöaspekt Hushållning med naturresurser

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

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

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

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

14
15

Källa: Miljökvalitetsmålen Gotland 2020. Länsstyrelsen Gotlands län 2020.
Källa: https://www.smalandsluft.se/luftvardsforbunden.html
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fiska förändringarna att sammantaget innebära någon större förändring av det totala antalet
bilresor. Bilberoendet kommer fortsatt att vara stort.
3.6.2. Prognoser för trafik och energiutveckling

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

Miljöns utveckling med nollalternativet innebär en utveckling med dagens fattade beslut
och gällande prognoser. Länstransportplanen för 2018-2029 förutsätts gälla.
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3.7.1. Fokusområde Klimat, miljöaspekt Klimatpåverkan

Koldioxidutsläppen från transporterna på Gotland kommer sannolikt att minska. Detta
mot bakgrund av att trafikutvecklingen bedöms bli låg och att fordonsflottan väntas drivas
med en högre andel förnybara drivmedel. I kommunens översiktsplan är en utbyggnadsstrategi att ny bebyggelse ska ske mer samlat. Kan detta slå igenom i den praktiska hanteringen av enskilda bygglov innebär det kanske på lång sikt litet bidrag till möjlighet att
minska utsläppen av växthusgaser från transporter. Samtidigt innebär gällande beslut att
trafiken inte minskar i den omfattning som krävs för att bidra till det nationella utsläppsmålet för transportsektorn till 2030.

Trafikverket, Prognos för persontrafiken 2040 – Trafikverkets Basprognoser 2016-04-01. Publikations-nummer: 2016:059.
Energimyndigheten, Transportsektorns energianvändning under 2015. ES 2016:03
18 Trafikverket (2016) Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser-med fokus på transportinfrastrukturen, 2016:043
16
17
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Projektet ”Hållbara transporter på Gotland” pågick under åren 2018-2021. Projektet var
EU-finansierat projekt och syftade till att hjälpa gotländska transportföretag att ställa om
genom att bli mer energieffektiva och minska sina klimatavtryck. Syftet med satsningen var
även att bidra till uppfyllandet av Sveriges 2030-mål, att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent. Fokus låg på vägtransporter och arbetsmaskiner inom anläggning/entreprenad och industri.
3.7.2. Fokusområde Landskap, miljöaspekterna Landskap och Naturmiljö

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

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

Miljöaspekt Hushållning med naturresurser

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

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

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

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

4.1.2. Cykelutveckling

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

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

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

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

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

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

Planförslaget bedöms som positivt vad gäller fokusområdet Hälsa och livskvalitet.
Åtgärdsområdena Trafiksäkerhet och kollektivtrafik samt Cykelutveckling handlar om åtgärder
för en säkrare infrastruktur för fotgängare och cyklister vilket behövs för att minska antalet
allvarligt skadade. På det statliga vägnätet nämns åtgärder för säkra gång- och cykelpassager, separering och anpassning av hastighetsgränser samt separering mellan gång- och cykeltrafik. Planen innehåller även åtgärder på bland annat korsningar i syfte att förbättra trafiksäkerheten för fordonstrafikanter. Allt detta minskar riskerna för att skadas eller dödas i
trafiken.
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Samtliga cyklingsfrämjande åtgärder inom åtgärdsområdet Cykelutveckling bedöms ge en positiv påverkan på hälsa på grund av ökad fysisk aktivitet. Merparten av åtgärderna ökar tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning till transportinfrastrukturen samt ökar tillgängligheten med gång och cykel.
Påverkan av buller är i många fall svårbedömd. Det är svårt att veta exakta vilka åtgärder
som kommer att föreslås och i vilken mån dessa leder till ökade hastigheter eller mer trafik,
eller om fokus för åtgärderna kommer att ligga på trafiksäkerhet. Effekten beror också av
vilka bullerdämpande åtgärder som eventuellt genomförs i samband med projekten.
Länstransportplanen bedöms ha liten eller ingen påverkan på luftkvaliteten.

19

Källa: Samlad effektbedömning Visborg, cirkulationsplats. 2021-06-16. Trafikverket.
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Länstransportplanen bedöms sammantaget ha något större positiv effekt inom fokusområdet Hälsa och livskvalitet i jämförelse med nollalternativet.
4.2.4 Fokusområde Hushållning av naturresurser

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

Miljöbedömningen av länsplanen har avgränsats till att beskriva hur ett genomförande av
planen påverkar de fyra miljökvalitetsmål som bedöms beröras av ett genomförande av planens förslag, se Tabell 2. I bilaga 1 redovisas hur avgränsningen är gjord samt vilka av miljöbedömningens olika miljöaspekter som berör respektive mål.
Observera att bedömningen i tabellen nedan endast gäller länstransportplanens påverkan
på måluppfyllelsen. Länsstyrelsen i Gotlands län bedömer att de flesta av de nationella miljömålen inte kommer att nås till år 2030. Det krävs alltså åtgärder långt utöver vad länstransportplanen omfattar för att komma närmare måluppfyllelse. Även om länstransportplanen har bedömts bidra positivt, se tabell nedan, så är det bidraget mycket litet.
Tabell 2. Nationella miljökvalitetsmål, bedömning av måluppfyllelse.
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
God bebyggd miljö

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Ett rikt växt- och djurliv

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

Länstransportplanen bedöms medverka till uppfyllelse av de transportpolitiska målen,
främst genom att ligga i linje med funktionsmålet och hänsynsmålet. Funktionsmålet handlar om att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge
alla en grundläggande tillgänglighet och vara jämställt. Länstransportplanens fokus på trafiksäkerhet, tillgänglighet och ökad andel gång- och cykeltrafik strävar åt det hållet.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Även här ligger såväl länstransportplanens åtgärdsområden som de namngivna åtgärderna i linje med målet.
Påverkan på riksdagens klimatmål för transportsektorn (som är ett etappmål kopplat till
hänsynsmålet) är mer svårbedömd eftersom länstrasportplanen innehåller relativt små åtgärder.

5. Uppföljning av planens miljöpåverkan
Finns det risk för betydande miljöpåverkan ska detta följas upp och övervakas. MKB:n har
översiktligt bedömt att sådan betydande påverkan inte uppkommer som resultat av föreslagna åtgärder, eller i vissa fall att åtgärdens konsekvenser är osäkra.
Uppföljning av enskilda åtgärder kommer även att aktualiseras i samband med miljöbedömningar på detaljerad nivå, i samband med fortsatt planering och projektering av enskilda objekt/åtgärder, exempelvis i åtgärdsvalsstudier, vägplaner, detaljplaner och tillståndsärenden. Det är emellertid av intresse att mer systematiskt följa upp förändringar som kan
kopplas till genomförda åtgärder.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Hur planens åtgärder och förändringar utanför planen inverkar på utsläppen av växthusgaser följs upp på nationell nivå. För övriga miljökvalitetsmål sker uppföljning på länsnivå.
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Samlad effektbedömning Visborg, cirkulationsplats. 2021-06-16. Trafikverket.
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BILAGA 1 Avgränsning av mål och aspekter
Bedömningsgrunderna - miljöaspekter, delaspekter och preciseringar- är hämtade ur Trafikverkets rapport 2021:119 Samrådsunderlag avgränsningssamråd– strategisk miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan.
Fokusområde

Miljöaspekt/
delaspekter

Miljökvalitetsmål

Preciseringar av miljöaspekten i Trafikverkets bedömningsgrunder

Hanteras
i MKB

Motiv till avgränsning

KLIMAT

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

Begränsad klimatpåverkan,
God bebyggd
miljö

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

Ja

Vägtransporterna står för en betydande
del av utsläppen av växthusgaser.

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

Miljöaspekt/
delaspekter

Miljökvalitetsmål

Preciseringar av miljöaspekten i Trafikverkets bedömningsgrunder

Hanteras
i MKB

Motiv till avgränsning

LANDSKAP

LANDSKAP

God bebyggd
miljö
Ett rikt växtoch djurliv

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

Ja

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

NATURMILJÖ

Ja

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

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

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

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

Ej relevant, aspekten har avgränsats
bort.

Ej relevant, denna miljöaspekt har avgränsats
bort.
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Fokusområde

Miljöaspekt/
delaspekter

Miljökvalitetsmål

Preciseringar av miljöaspekten i Trafikverkets bedömningsgrunder

Hanteras
i MKB

Motiv till avgränsning

HÄLSA OCH
LIVSKVALITET

HÄLSA
- Buller och
vibrationer
- Trafiksäkerhet
- Fysisk aktivitet

God bebyggd
miljö

Emissioner av trafikbuller från vägoch järnvägstrafik samt exponering av
trafikbuller och vibrationer från vägoch järnvägstrafik.

Ja

Åtgärderna i länstransportplanen påverkar
trafiken i tätorter, där den största påverkan
från höga ekvivalentnivåer finns.

BEFOLKNING

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

God bebyggd
miljö

Möjligheterna att få motion både genom cykling och gång och genom att
använda kollektivtrafik (som genererar
cykel- och gångtrafik).
Möjligheter för barn att säkert förflytta Ja
sig på egen hand.
Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning.
Tillgänglighet i relation till socioekonomisk status.
Jämställdhet mellan kvinnor och män.
Skillnader i tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar
och behov.
Möjlighet att resa med cykel och till
fots samt möjlighet att resa med kollektivtrafik.
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Trafikolyckor är en bidragande orsak till
spridning av miljö- och hälsofarliga kemikalier i mark och vatten. Åtgärderna i länstransportplanen syftar i flera fall till att förbättra trafiksäkerheten, såväl för biltrafikanter som för oskyddade trafikanter.
Tillgängligheten med gång, cykel och kollektivtrafik har betydelse för den fysiska aktiviteten i transportsystemet.
Åtgärder på vägar, cykelvägar och kollektivtrafik påverkar tillgängligheten till olika
transportslag och kan därmed även påverka
på vilket sätt befolkningen väljer att transportera sig.

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Miljökonsekvensbeskrivning. Länsplan för regional
transportinfrastruktur för Gotland 2022 - 2033
Ändringar sedan
remissversionen är
gulmarkerade

Fokusområde

Miljöaspekt/
delaspekter

Miljökvalitetsmål

Preciseringar av miljöaspekten i Trafikverkets bedömningsgrunder

Hanteras
i MKB

Motiv till avgränsning

HÄLSA OCH
LIVSKVALITET

LUFT

Frisk luft

Transportsektorns emissioner av luftföroreningar (kväveoxid och partiklar).

Ja

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

Halter av luftföroreningar i utomhusluft (kvävedioxid och partiklar PM10).
Exponeringsbedömning (för människor) av luftföroreningar.
HUSHÅLLNING HUSHÅLLNING
AV NATURMED NATURRERESURSER
SURSER

HUSHÅLLNING
MED NATURRESURSER

Ett rikt växtoch djurliv,
God bebyggd
miljö

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

Ja

Ej relevant,
dessa preciseringar har avgränsats bort.

Material, massor, energi och råvaror,
vilket preciseras till resursanvändning
och resurseffektivitet.

Nej

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

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Miljökonsekvensbeskrivning. Länsplan för regional
transportinfrastruktur för Gotland 2022 - 2033
Ändringar sedan
remissversionen är
gulmarkerade

Fokusområde

Miljöaspekt/
delaspekter

HUSHÅLLNING MARK, VATAV NATURTEN, JORD
RESURSER

Miljökvalitetsmål

Preciseringar av miljöaspekten i Trafikverkets bedömningsgrunder

Hanteras
i MKB

Motiv till avgränsning

Ej relevant,
aspekten har
avgränsats bort.

Ej relevant, dessa miljöaspekter har avgränsats bort.

Nej

Dessa miljöaspekter hanteras främst genom att i senare planeringsskeden bedöma påverkan av specifika objekt.
Transporter bidrar till utsläpp av försurande ämnen samt gödande ämnen (luftburet kväve). Den nationella vägtrafiken
har dock en marginell påverkan på försurningen av mark och vatten samt på
övergödning. Den försurning som sker
nu är främst relaterad till markanvändning och utsläpp från sjöfart och trafik på
kontinenten. Utsläpp av kväve sker
främst från jordbruk och enskilda avlopp.
De åtgärder som ingår i länstransportplanen vidtas i närheten av befintlig infrastruktur och bedöms inte beröra odlingslandskapet beröras i sådan omfattning att
aspekten Mark kan anses som betydande.
Inte heller bedöms hav, sjöar och vattendrag beröras i sådan omfattning att
aspekten Vatten kan anses som betydande.
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

BILAGA 2 Miljöpåverkan namngivna åtgärder
Miljöpåverkan för de namngivna åtgärderna bedöms med +, 0 och - för respektive miljöaspekt. Ett + innebär att åtgärden bedöms bidra positivt till miljöaspekten, 0 innebär att åtgärdens totala miljöpåverkan bedöms vara försumbar (varken positiv eller negativ) och - innebär att åtgärden bedöms ha en negativ miljöpåverkan.
Klintehamn korsningsåtgärd

Åtgärd

Målområde
Klimatpåverkan

Landskap

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

Naturmiljö

0

Hälsa

+

Befolkning

+

Luft

0
0

Hushållning med
naturresurser (Områ-

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

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

Nollalternativet

-

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

Visborg, cirkulationsplats

Åtgärd

Målområde
Klimatpåverkan

Landskap

Naturmiljö

Hälsa

Befolkning

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Luft

Hushållning med
naturresurser
Nollalternativet

Visborg, cirkulationsplats
Åtgärdande av trafiksäkerhetsbrister rörande trafikslagen väg
samt gång och cykel genom att bygga om dagens fyrvägskorsning till en cirkulationsplats inklusive anläggande av en planskild
passage för gående och cyklister. Syftet är även att förbättra
framkomligheten för fordonstrafik i anslutning till korsningen
Färjeleden/Allégatan samt att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken.
Miljöbedömning
MiljöKommentar
påverkan
Skillnaden i utsläpp av CO2-ekvivalenter mellan en
(-)
cirkulationsplats och en fyrvägskorsning bedöms
som försumbar. Åtgärden bidrar dock till ökad
energianvändning vid byggandet.
Åtgärderna medför markintrång vilket kan bidra
negativt till landskapets karaktär. Påverkan kan
dock ses som relativt liten då området redan är exploaterat.
(-)
Åtgärden innebär en risk att skyddsklassade träd
påverkas.
Projektet ligger nära naturreservat ”Södra hällarna” men bedöms inte påverka naturreservatet.
Åtgärden bedöms bidra till ökad trafiksäkerhet och
+
trygghet i transportsystemet. Förutsättningarna att
gå eller cykla till Visborg förbättras. Genom att
gynna fotgängare och cyklister bedöms åtgärden
bidra positivt till fysisk aktivitet.
Den föreslagna planskilda gång- och cykelpassagen
+
bedöms öka möjligheterna att ta sig med cykel
mellan centrala Visby och Visborg. Tillsammans
med gång- och cykelöverfarten bedöms den även
bidra positivt till barn och ungas mobilitet mellan
målpunkter i Visby och Visborg. Åtgärden bedöms
även gynna äldres och personer med funktionshinders möjligheter att röra sig i transportsystemet.
Åtgärden bedöms inte påverka transportsystemets
0
emissioner. Borttagning av trafiksignal kan leda till
jämnare körmönster, men cirkulationsplatsen tillför ett hinder och eventuella inbromsningar.
Denna miljöaspekt har avgränsats till riksintressen
0
enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken samt naturreservat.
Projektet ligger nära naturreservat ”Södra hällarna”, men bedöms inte påverka naturreservatet.
Trafiksäkerheten och möjligheten att gå och cykla i
transportsystemet förblir oförändrade och alltså
sämre med nollalternativet än om länstransportplanens åtgärder genomförs.
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Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]
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Gotlands länsplan för regionala transportinfrastruktur 2022-2033

Bilaga 8.3 Säkra skolvägar och trafikmiljöer - sammanställning över behov
2022-03-16

Cykelinfrastruktur

För skolan är aspekter som trafiksäkerhet, enkelhet, trygghet och framkomlighet viktiga. För de
äldre eleverna (Högstadium/gymnasiet/vux) är det också viktigt att cykeln blir ett bättre
alternativ än mopeder, mopedbilar, A-traktorer och bilar. Detta gynnar både elevhälsan och
säkerheten samt löser parkeringsproblemen runt dessa skolor.
o I Visby finns ett relativt väl utbyggt cykelnät. Ofta så saknas sammanhang
mellan cykelvägarna och den sista biten till skolan. Exempel norrifrån mot
Solbergaskolan, koppling mellan väg 140 och Södervärn eller
Wisbygymnasiet.
o BUN vill peka på följande plaster som bedöms osäkra:
 Träkumlarondellen vid Terra Nova Södra, cykelöverfart på 80-väg.
 Södra överfarten från Stenhuggaren längs Visbyleden.
 Överfarten från Stenhuggaren mot Follingboväg
 Förbindelsen längs Kung Magnus Väg mot Solbergaskolan
 Överfarten vid Solbergabadet
 Överfarten vid Lännaplan mot Wisbygymnasiet
 Överfarten vid Endreväg mot Tjelvarskolan
 Överfarten vid Färjeleden mot Söderväg
o Det finns en separerad cykelväg från Visby söderut till Klintehamn (väg 140)
och från Visby norrut till Lummelunda (väg 149). Dessa bör integreras i
stadens cykelnät på ett tydligare sätt.
o I övriga tätorter saknas sammanhängande cykelinfrastruktur.
o På många delar av det statliga vägnätet saknas säkra övergångar för
cykeltrafik. Gäller även längs de stora cykelbanorna söder och norr ut från
Visby.

Vägrenar och kringområden.

Vägnätet har i stora delar smala eller inga vägrenar som ger dåliga förutsättningar för gående och
cykeltrafik.
o Att åtgärda brister i sidoområdena, ta bort skymmande föremål så att elever
och fordon syns.
o Belysning av vägavsnitt, hållplatser för säkrare skolvägar
o Vägbredd, vägrenar där BUN/GVN efterlyser en tydligare markering av
vägrenar för att underlätta gående och cykling. Ett heldraget vitt streck eller
ännu hellre ett fysiskt hinder ökar säkerheten.
o Anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhetsnivå och vägarna
till och från skolorna.

o
o
o

Att åtgärda bristande korsningar.
BUN tillstyrker att en större del av medlen under planperioden behöver
prioriteras till att förbättra sidoområden och korsningar.
En planskild övergång från Lärbro busshållplats mot Lärbro skola. Detta
skulle skapa förutsättningar för att bussarna för linjetrafiken och
skolskjutsarna kan stanna på samma plats.

Genomgång med Trafikverket

Vid en inventering i oktober 2021 har Region Gotland genom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF)framfört följande förslag till Trafikverket på åtgärder vid de skolor
som skulle kunna vara berörda av insatser.
o Solklintskolan, Slite: Här föreslås en planskild övergång. Alternativet torde
vara hastighetsbegränsning och kanske också någon form av farthinder.
Elever passerar här över väg 147 från före 8 på morgonen till sen eftermiddag
då idrottshall och flera boenden ligger väster om vägen.
o Lärbro skola: Här föreslås en planskild lösning som det bästa för att elever på
ett säkert sätt ska kunna ta sig över/under väg 148. Alternativet torde vara
hastighetsbegränsning. Gör också att vi kan samla linjebussar, skolskjutsar
och hämta/lämnatrafiken till en plats.
o Västerhejde skola: Här finns inga hämta/lämna-fickor utan alla föräldrar
”tvingas” in och ut på den relativt begränsade parkeringsytan. Även
busslingan används av vårdnadshavare. En ficka med en gångvägskoppling
ner till skolans område i norrgående riktning skulle göra stor skillnad.
Motsvarande lösning på södergående sida skulle också förbättra situationen.
o Dalhem skola: Föräldrar och boende har många synpunkter och önskar bland
annat trottoar genom och förbi samhället. Hastighetsbegränsning och eller
övergångsställe skulle kunna vara ett alternativ.
o Romaskolan: Här har mycket gjorts sydöst i samhället. Kvar att förbättra är
som vi ser det sträckan åt nordväst. Här skulle man kanske kunna göra en
lösning motsvarande den på vägen till flygplatsen i Visby. Det vill säga ta en
del vägen i anspråk för gång och cykelbana och avskilja den med en stenkant
och plaststolpar. Även hastighetsbegränsningar och övergångställen torde
kunna vara trafiksäkerhetsförbättrande.
o Stenkyrka skola: Fartbegränsning och eller övergångställe, vid skolan och vid
passagen över väg 149.
o Fole skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
o Väskinde skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
o Eskelhem skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
o Kräklingbo skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
o Endre skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
o Vänge skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
o Garda skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
o Stånga skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
o Havdhem skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
o Öja skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.

Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033
Sammanställning och sammanfattning av inkomna remissvar
2022-03-18

Synpunkter på remissen har kommit från:
Trafikverket
Östsvenska Handelskammaren
Region Kalmar
Länsstyrelsen i Gotlands län
SPF Seniorerna
Feministiskt initiativ
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden, 30/3 20/4
TKF, kollektivtrafiken

Sjöfartsverket
Sveriges Motorcyklister
Oskarshamns kommun
LRF Gotland
PRO
Socialnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanfattning av remissynpunkterna
När synpunkterna föreslås leda till en ändring i planförslaget anges sidnummer i planförslaget där en
ändring gjorts, efter respektive punkt. Flera synpunkter behandlar ämnen/frågor som inte kan ingå i
en länsplan, men som har sin plats i andra sammanhang. Detta gäller till exempel för kollektivtrafiken
och frågor om exempelvis underhåll. Förslagsvis lämnas dessa synpunkter vidare till resp.
verksamhetsansvariga.

Trafikverket









Trafikverket delar Gotlands bedömning av vilka områden som är mest angelägna och ser
goda förutsättningar att kunna genomföra länsplanen utifrån föreslagen medelstilldelning.
I förslaget redovisas övergripande mål för den regionala utvecklingen. Bra om planen kan
beskriva hur förslaget till länsplan svarar upp mot dessa. Sid 41.
Önskvärt utifrån ett genomförandeperspektiv, att förtydliga ”Identifierade brister”,
prioritering och status. Sid 30.
Positivt att den statliga medfinansieringen är ett eget åtgärdsområde.
För de namngivna investeringsprojekten finns godkända anläggningskostnadskalkyler och
godkända samlade effektbedömningar.
Framhåller vikten av att Region Gotland söker medel motsvarande de som avsätts för statlig
medfinansiering. Alternativt kan detta vägas mot möjligheten att ha en annan fördelning i
planen, som skulle kunna åtgärda fler av bristerna på det statliga vägnätet.
Medel finns inte avsatt till enskilda vägar. På sikt ser Trafikverket ett behov av medel för
reparationer av broar.

Sjöfartsverket


Positivt att Region Gotland tydligt lyfter fram sjöfartens betydelse för Gotland.
1







Noterar att de tre hamnarna Slite, Klintehamn och Visby ses som en helhet som kan hantera
Gotlands behov av hamnkapacitet. Man noterar också de brister som finns i anslutningarna
till hamnarna.
Stor vikt att det finns en reservhamn på Gotland. Tar upp att Trafikverket föreslagit att
Kappelshamns hamn ska vara av riksintresse, och ska utreda förutsättningarna för
anläggande av ”reservinfrastruktur”.
Förtydligande ansvar för de allmänna farlederna. Sid. 22

Naturvårdsverket


Avstår från att yttra sig.

Östsvenska Handelskammaren







Fungerande logistik och pålitliga transporter är av avgörande vikt för att kunna bedriva och
utveckla verksamhet samt för att leva och bo på Gotland. Samverkan med regioner på
fastlandet behövs för att säkerställa en god access till de europeiska stomnätskorridorerna.
Viktiga noder finns på Gotland och på fastlandet.
Behov av större investeringar i infrastrukturen för att öka tillgängligheten mellan öns olika
delar.
Understryker behovet av infrastrukturförbättringar och säkerhetsåtgärder för olika trafikslag,
särskilt i anslutning till Gotlands hamnar och flygplats, samt att behovet av en reservhamn på
Gotland kvarstår.
Stödjer förslaget om att ersätta färjetrafiken till Fårö med en fast förbindelse.

Sveriges MotorCyklister





Har fokus på trafiksäkerhet. Saknas åtgärder för de som färdas på MC och moped. Föreslår
att en del av de medel som finns avsatta för ex. åtgärdsvalsstudier används för att undersöka
hur MC-säkerheten kan öka i regionen, och kan vara till hjälp i ett sådant arbete.
Tar upp 2+1 vägar och breddningar av vägar. Som alternativ till mitt- och sidoräcken tar man
upp mitträfflor.
Mopedister på klass II mopeder har stora likheter med cyklister och bör behandlas som
trafikanter med likartade behov. Alla delar i underlaget som behandlar cykel bör också
omfatta moped klass II.

Region Kalmar





Positivt med ett tydligt storregionalt perspektiv.
Ställer sig positiva till att en gång- och cykeltunnel byggs vid färjeleden för dem som kommer
till fots eller cykel till Gotland, exempelvis från Oskarshamn eller Västervik.
Pekar på förslag till kommande satsningar på vägnätet i Region Kalmars
transportinfrastrukturplan som har koppling till förbindelserna med Gotland.
Positiv till att en reservhamn pekas ut för att öka robustheten i transporterna till och från
Gotland.
2

Oskarshamns kommun






Instämmer i att samverkan med andra regioner är viktigt för att säkerställa en god access till
de europeiska stomnätskorridorerna.
Oskarshamns hamn, liksom väganslutningarna, är av stor vikt för Gotlandstrafiken. Pekar på
förslag till kommande satsningar på vägnätet regionens transportinfrastrukturplan.
Godshanteringen kan komma att utvecklas än mer genom järnvägsnätet ner till TEN-T
hamnen Oskarshamn.
Färjetrafiken inkl. god kapacitet vid hamnanläggningarna viktigt ur ett totalförsvarsperspektiv
och något som alla parter bör beakta i planförslag och vidare satsningar.
Positivt med stor vikt på satsningar för oskyddade trafikanter, särskilt cyklister. Tydlig
hållbarhetsaspekt i förslaget.

Nynäshamns kommun


Avstår från att lämna yttrande.

Länsstyrelsen i Gotlands län















I utgångspunkter och Gotlands förutsättningar skulle också EU:s strategi för Östersjöregionen
tas med. Lyfter vikten av ett landsbygdsperspektiv, vägnätet måste ha god trafiksäkerhethet
både för personer och näringsliv. Nämn Gotlands energi- och klimatstrategi, liksom Plan för
arbetet med infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel samt regeringens arbete
med elektrifiering av transportsektorn. Sidorna 7, 10, 24
Klimatförändringar kommer att påverka behovet av underhåll. Vid nya projekt kan hänsyn tas
till detta med det kommer också att krävas vid underhåll av befintliga vägar, det skulle
behöva synliggöras. Det är viktigt att långsiktigt skydda allmänna vattentäkter. Åtgärder
behöver vidtas för att skydda vattentäkterna från föroreningar orsakade av vägtrafiken. Det
är också viktigt att lyfta kvantitativa risker med nya åtgärder som föreslås. Sidorna 20, 25
Positivt att jämställdhets- och barnperspektivet är synligt i planen men könsuppdelat statistik
skulle vara värdefull, exempelvis i diagrammen om val av färdmedel. Sid 16
Säsongsvariationernas effekter på transportinfrastrukturen genom antalet besökare kan
beskrivas ytterligare. Behov at åtgärder för att minska transportbehovet, bättre nyttjande av
transportsystemet och investeringar för en robust infrastruktur finns. Sten- och
cementindustrin skulle kunna beskrivas närmare. Sid 18
Konsekvenser och erfarenheter av Corona pandemin bör beskrivas då det blev en
samhällsstörning som på påverkade Gotlands förbindelser med om världen. Eventuellt
förändrade resmönster och resbehov kan göra att planeringsunderlag behöver ses över. Sid
21
Viktigt att Gotland tillförsäkras en reservhamn till Visby hamn.
Beskrivning av vad som kan göras för förändringar för att minska bilberoende saknas.
Konsekvenser för underhållet vid avsaknad av vägföreningar för enskilda vägar saknas.
Lyft förslag på åtgärder för att öka transporteffektiviteten och miljöhänsyn i kollektivtrafiken.
Positivt att större åtgärder (Visborg och Klintehamn) lyfts fram. Förtydliga om de namngivna
objekten är de som bedöms ha störs effekt för de transportpolitiska målen. Sid. 36. Området
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Trafiksäkerhet och kollektivtrafik, särskilj åtgärder för kollektivtrafik. Statlig medfinansiering
komplettera med om de är särskilda områden Region Gotland avser att söka medfinansiering
för.
Effektbeskrivningarna bör i högre utsträckning omfatta hur åtgärderna påverkar möjligheten
att nå de transportpolitiska målen. Sid. 41. En stor del av åtgärdsförslagen hanterar hälsa,
säkerhet och miljö då majoriteten av budgeten går till cykelåtgärder och
trafiksäkerhetsåtgärder vilket är positivt. Sambandet mellan länstransportplanen,
bostadsbyggande och annan exploatering kan förtydligas.
Miljökonsekvensbeskrivningen tar ställning till de objekt som har identifierats i planen, men
det är oklart i vilken grad planens innehåll har påverkats av konsekvensbeskrivningen.
Redogörelsen för nollalternativ i miljökonsekvensbeskrivningen är tillfredsställande, men det
saknas redogörelser för varför olika rimliga alternativ har valts eller valts bort under
processen. Sid 6 MKB
Ser positivt på att miljökonsekvensbeskrivningen omfattar prognoser för att beskriva den
väntade utvecklingen av transporternas påverkan i nollalternativet. Dock att avståndet
mellan miljömålen och den väntade utvecklingen kan förtydligas och på behovet av åtgärder
som aktivt styr mot miljömålen. Ytterligare åtgärder kan krävas för att förhindra en fortsatt
utsläppsökning. Sid 30 MKB Hur prognoserna kan förändras med tanke på Corona pandemin
och förändrade transportbehov för sten- och cementindustrin. Önskar redogörelse för
länstransportplanens påverkan på Region Gotlands åtgärdsprogram för PM10.
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Transportinfrastrukturen yttersta vikt för mat och livsmedelsnäringen, ett av
styrkeområdena, måste speglas i transportinfrastrukturplanen, liksom vid investeringar som
kan påverka lantbrukens transportflöden. Trafiksäkerhetsåtgärder kan i realiteten
försämra/omöjliggöra framkomlighet med näringens arbetsmaskiner. Ex väg 148,
fartkameror.
Utöver Vårt Gotland 2040 är regionalt också strategierna för mat och livsmedel samt
besöksnäringen viktiga att använda. Sid. 10
Genom att lantbruksföretagen är spridda över hela ön är hela vägnätet viktigt. Viktigt
regionalt, och också för Sveriges civilförsvars- och den nationella mat- och
livsmedelsstrategins uppfyllande. Det vägnätet bör belysas för att på ett tydligare vis finnas
med i diskussionerna om prioriteringar och finansiering. Sid. 24
Viktigt med god infrastruktur i hamnarna och till hamnarna. Hamnarna måste ha kapacitet
för volymer, trafik och fartyg. Klintehamn viktigast för bulk för skog och för
lantbruksnäringen men både Visby och Slite behövs. Till och från Klintehamn sker transport
också med traktor. I Visby hamn viktigt att tillräckliga ytor för godstransporter med
linjetrafiken finns. Sid. 23
På många håll brister på det statliga vägnätet ur primärproduktionens synvinkel, gäller
framför allt smala vägar, som i många fall blir ännu smalare genom trafiksäkerhetsåtgärder.
Brister finns också genom dåligt underhåll på viktiga vägar för primärproduktionen, som gör
att maskiner och fordon skadas. Ytterligare exempel är dålig sikt i korsningar, från högre
maskiner. Tunga transporter och stora arbetsmaskiner har ett annat behov än vad
persontrafiken har för att skapa trafiksäkerhet. Sid 24.
Belysning en av de viktigaste trafiksäkerhetsåtgärderna (och trygghetsskapande). Sid. 29
Fast förbindelse till Fårö viktigt för att stärka mat- och livsmedelsnäringens konkurrenskraft.
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En väl förankrad samsyn och en gemensam modell för det löpande drifts- och
underhållsarbetet av de enskilda vägarna behöver hittas. Viktigt att man tar ett regionalt
stort ansvar för de enskilda vägarna. Det bör ges utrymme för åtgärdsförslag som kan komma
ur det arbete som nu pågår mellan ett antal samhällsaktörer.
Ser nyttan av de investeringar som föreslås, men stor oro inför hur de kommer att
genomföras. Alla åtgärder måste anpassas för/till stora arbetsmaskiner och långsamgående
fordon. Särskilt vid planer för cykeltrafiken och vid korsningar och cirkulationsplatser som
ofta blir svårframkomliga.
Vore intressant att se hur viktig cykelturismen är för Gotland, och relation till andra näringar.
Liksom hur arbetspendlingen utvecklats. Vilka eventuella effekter har drift och underhåll av
cykelpendlingsvägarna året runt, och påverkar det andra vägarbeten. Gör skötseln av dessa
vägar att andra viktiga trafikinsatser blir lidande.
Transportbehoven kan inte tillgodoses på cykel. Framför allt bör det satsas på breddade
vägar och vägrenar, för att gynna både cykling och framkomlighet med moderna
arbetsmaskiner. Effektbeskrivningarna bör utvecklas med hur de påverkar framkomligheten
för tung trafik och moderna arbetsmaskiner.
Innan genomförande av alla planerade åtgärder bör en konsekvensbeskrivning göras för hur
framkomligheten påverkas för tunga fordon och arbetsmaskiner. Sid. 25.

SPF Seniorerna








Med koppling till att föregående plan inte uppfyllts tycks remissversionen vara mer av en
vision.
Synpunkter på kollektivtrafiken:
o Jämfört med trafikförsörjningsprogrammets fem mål har en försämring skett.
o Kollektivtrafik saknas året runt på Gotland, det måste finnas på samtliga linjer. Alla
har inte bil. Överensstämmer annars inte med de nationella tillgänglighetsmålen och
den regionala utvecklingsstrategins, Vårt Gotland 2040, effektmål. Hänsyn till att
närmare 40 % av invånarna bor på landsbygd måste tas när tidtabeller görs.
Närtrafiken kan inte utnyttjas vid t.ex. besök på lasarettet. Digital media krävs för att
t.ex. beställa närtrafik och hitta busstidtabeller.
Gång- och cykeltrafik till Visby flygplats, finns behovet?
Miljökonsekvensbeskrivningen lyfter vid många tillfällen vikten av att öka tillgängligheten
med GC-vägar. Detta förbättrar inte för ytterområdena. Miljökonsekvensbeskrivningen tycks
omfatta enbart Visby stad och de största tätorterna.
Miljökonsekvensbeskrivningen miljöaspekt befolkning.
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Lyfta frågorna om trygghet för äldre på Gotland.
Kollektivtrafiken viktig för att ta sig handel, vård och anhöriga.
Kunna röra sig säkert på gator och vägar för de som behöver plats att ta sig fram med rollator
och rullstol. Sid. 38
Belysning på gator och vägar inte bara i Visby utan även i samhällen runt om på ön. Ta fram
en belysningsplan för hela Gotland i samarbete med Trafikverket. Sid. 25
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Positivt beaktat skillnaden mellan mäns och kvinnors resvanor. Skulle vilja se en
intersektionell analys där socioekonomisk status och andra påverkande faktorer ingår.
Synpunkter på kollektivtrafiken:
o Många inom hbtqai+ använder kollektivtrafiken. Trygghetsskapande åtgärder i likhet
med kvinnors behov är viktiga. Därtill är kunskap hos utförare av
kollektivtrafiktjänster viktigt. Rekommenderar Transpersoner och trygghet i det
offentliga rummet av Signe Bremer.
o Hela-resan förbindelserna till och från färjan fungerar dåligt för personer utan bil.
Bättre kommunikationer behövs till hamnarna i Visby, Nynäshamn och Oskarshamn.
o Vill se kollektivtrafiken avgiftsfri.
Komplettera uppdelningen i arbetspendling och fritidsresor. Många andra resor görs, ex
vårdbesök, till utbildningar och daglig verksamhet.
Tillgängligheten på vägarna viktigt för andra än bilister också där det t.ex. inte finns särskilda
GC-vägar. Prioritera den tillgängligheten högre. Sid. 38
Trafiksituationen för gående till och i hamnområdet är dålig.
En radikal omställning från personbilsanpassad till cykel-gång och kollektivtrafikanpassad
trafikmiljö behöver göras snarast.
Prioritera separata cykelvägar längs 140-vägarna, i första hand mellan serviceorterna.

Socialnämnden








Positiva till de åtgärdsområden som är nämnda i remissen men vill framhäva vikten av
tillgängliga gång- och cykelstråk, vägnät samt tillgänglig kollektivtrafik för socialnämndens
målgrupper och medarbetare.
Enligt remissen förväntas åtgärderna bidra till att öka tillgängligheten och säkerheten för
personer med funktionsnedsättningar samt för äldre personer samt barn och unga som
färdas gående, med cykel eller med kollektivtrafiken. Socialnämnden vill poängtera att
ovanstående grupper begränsas i flera fall just av att de inte kan färdas med egen bil och
behöver därför förlita sig på tillgänglighetsapassade hållplatser och säkra gång- och
cykelpassager. Sid. 38
Poängterar att framkomlighet och kvalitet på det statliga vägnätet och de enskilda vägarna,
både sommar- och vintertid, är av största vikt för hemtjänstens och hemsjukvårdens
framkomlighet till brukare. Det gäller både framkomlighet med bil men också att kunna
färdas på vägarna med cykel.
Specifikt kan även cykelvägarna nämnas. Inom hemtjänsten väljer man exempelvis cykel
framför bil när det är möjligt. En förbättrad infrastruktur avseende cykelvägarna gör att
biltransporter kan minska ytterligare inom socialförvaltningen.

Barn- och utbildningsnämnden
(Utgår från gemensam tjänsteskrivelse med GVN)
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Huvudsyftet att vägar och trafiklösningar blir trygga och säkra samt att risker för Gotlands
barn, elever och studenter minimeras. Positiva till samtliga huvudsyften men vill lyfta fram
och förstärka några punkter:
o Samverkan, där trafiken till och från skolor alternerar mellan det statliga och
regionala vägnätet. Ur elevperspektiv är det viktigt att cykel/gångvägen följer en
enhetlig och tydlig linje. Exempel från Vibble till Södervärnsskolan/Wisbygymnasiet
där det finns en utmärkt cykelbana längs väg 140 men där cykelvägen igenom staden
är osäker och otydlig med ett flertal korsningar. Sid. 32
o Hållplatser, idag är flera hållplatser bristfälligt utformade,
 Avsaknad av belysning
 Avsaknad av yta på större hållplatser för att resenärer ska kunna parkera
cykeln eller bilen/A-traktorn
 Osäkra vägar till och från hållplatserna Sid. 32
o Hämta/lämnaplatser, för skolskjutsarna nämns inte alls i planen. BUN efterlyser att
de större och mer permanenta hämta/lämnaplatserna får motsvarande standard
som linjetrafikens hållplatser. (För att hämta/lämna på skolorna ansvarar BUN i
samarbete med TN). Sid. 32
Cykelinfrastruktur. För skolan är aspekter som trafiksäkerhet, enkelhet, trygghet och
framkomlighet viktiga. För de äldre eleverna (högstadium,/gymnasiet/vux) är det också
viktigt att cykeln blir ett bättre alternativ än mopeder ,mopedbilar, A-traktorer och bilar.
Detta gynnar både elevhälsan och säkerheten samt löser parkeringsproblemen runt dessa
skolor. Sid. 32. Lista över behov bifogas planen.
Vägrenar och kringområden. Vägnätet har i stora delar smala eller inga vägrenar som ger
dåliga förutsättningar för gående och cykeltrafik. Sid. 32. Lista över behov bifogas planen.
Trafiksäkerhet vid skolor. Trafikverket har initierat ett projekt kring säkra skolvägar, UAF har
lämnat förslag till Trafikverket vid de skolor som skulle kunna vara berörda av insatser. Sid.
32. Lista över behov bifogas planen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(Utgår från gemensam tjänsteskrivelse med BUN)


Enligt förvaltningens förslag (se under BUN) med tillägg om att avsaknad av belysning
försvårar skolvägen. Sid. 32

Tekniska nämnden AU




Positivt att det tydligt anges satsningar på cykelåtgärder, kollektivtrafik och hamnar, liksom
att cykelåtgärder kopplat till hamnterminalen i Visby och korsningsåtgärder i Klintehamn
särskilt nämns. I samband med korsningsåtgärderna i Klintehamn borde också
väghållaransvaret för den södra infarten till hamnen tas upp. Det brukar vara normalbilden
för hamnar av riksintresse att staten är väghållare. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
Färjeleden mellan hamncirkulationen och Färjeledscirkulationen borde särskilt nämnas
eftersom sträckan är mycket trafikerad med tunga fordon och personbilstrafik. Sid. 31
Det anges att Region Gotland ansvarar för gatu- och vägnät omfattande cirka 220 km
kommunala gator i Visby och drygt 100 km gator i övriga tätorter. Region Gotland hjälper
även till. Lägg till att Region Gotland utöver att hjälpa till med en del av underhållet för cirka
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820 km enskilda vägar med statsbidrag även hjälper till med underhåll av enskilda vägar utan
statsbidrag i en del tätorter som t.ex. i Ljugarn, Stånga, Vibble m.fl. Medel till att förnya och
anlägga belysningsanläggningar vid statliga vägar borde även tas upp i statens åtaganden i
Länstrafikplanen. Sid. 32
Ekonomisk konsekvens: Under perioden 2022-2033 finns 68 miljoner tillgängliga för
medfinansiering av olika projekt. För att Region Gotland skall kunna tillgodogöra sig dessa
medel måste motsvarande belopp budgeteras i Regionens budget under perioden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden


Avstår från att lämna synpunkter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen









En relativt stor del av de ekonomiska medlen skuts till utveckling av
cykelinfrastruktur, i linje med den översiktliga planeringen och bakomliggande
regionala mål om hållbart resande.
Utveckling av korsningen till en cirkulationsplats till Visborgsområdet ligger i linje
med utvecklingen av Visborgsområdet. I sammanhanget understryker planenheten
att en gång- och cykelbro planeras över Färjeleden och att den är viktig för att
underlätta cykelpendling till Visborgsområdet.
Klintehamn lyfts i planen, i linje med den översiktliga planeringen.
I ÅVS för Färjeleden föreslås en GC-väg längs backen mellan Hamnrondellen och
Färjeledsrondellen. Åtgärden är inte prioriterad vilket är negativt för ett hållbart
resande. Andra åtgärder som skulle minska ledens barriäreffekter ingår inte heller.
Översiktsplanen för Gotland är nu på samråd. Den militära återetableringen av bl.a.
verksamhet på Tofta skjutfält och flygplatsen, gör att Visby behöver utvecklas mer
inåt land. I samrådsförslaget pekas två nya utvecklingsinriktningar ut. Ett stråk mot
Väskinde längs väg 651 (mellan 148och 149) och ett mot Västerhejde-StenkumlaTräkumla, längs väg 142, 610 och 562. Någon av dessa ska även förses med GC-väg
enligt cykelplanen. Detta bör lyftas med till nästa revidering av länsplanen. Sid. 39

Teknikförvaltningen, kollektivtrafiken


Ändra faktafel om trafiken till flygplatsen.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Patrik Pettersson, chefsjurist

Ärende RS 2022/292
Datum 22 mars 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Regionstyrelsen

Motion. Kommunalisera äldreomsorgen
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige

Motionen avslås.

Ärendet

I en motion yrkar Saga Carlgren m.fl. ledamöter (V), att regionstyrelsen får i
uppdrag att genomföra en utredning där en plan tas fram för hur de
äldreboenden som idag drivs på entreprenadavtal kan tas över och drivas av
Region Gotland.
Enligt regionens reglementen svarar socialnämnden för äldreomsorgen. Med
det ansvaret följer att planera, organisera och följa upp verksamheten i såväl
egen som privat regi, på det sätt nämnden under revisionsansvar finner
lämpligt. Att regionstyrelsen skulle utreda och planera för närmare
förhållanden inom socialnämndens kompetensområde vore en ineffektiv
hushållning med regionens resurser. Således avstyrker
regionstyrelseförvaltningen bifall till motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen daterad 2022-03-22
Motion daterad 2022-02-21

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Regionfullmäktige

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

Motion:
Kommunalisera äldreomsorgen
2022-02-21
Vänsterpartiet tycker att det är alltför stora problem i den gotländska äldreomsorgen. Bristerna under 2021 på
Attendo på Terra Nova är det tydligaste exemplet. Alla de avvikelser som finns i såväl den privata som den
offentligt drivna omsorgen visar på att det inte fungerar tillräckligt bra.
Personalen gör så bra den kan utifrån sina förutsättningar. Dessa behöver dock förändras. Det behövs fler
anställda inom hela äldreomsorgen och kompetensutveckling ska ingå för all personal. De medicinska behoven
bland äldre kommer troligen att öka. Mer tid än idag behöver ägnas åt vanliga samtal och aktiviteter för boende.
Personalens anställningsförhållanden vad gäller schema och annan arbetsmiljö behöver utvecklas och bli bättre
än idag. Vi står framför en stor utbyggnad av särskilda boenden på Gotland. De ska bemannas med ny och
tillräckligt utbildad arbetskraft. Det måste vara attraktivt att arbeta inom omsorgen. Annars får vi problem med
att bemanna och vi riskerar att inte få den utbildade arbetskraft som behövs.
Vi är kritiska till det sätt Region Gotland under de senaste åren arbetat med de särskilda boendena. Att ta fram
kvalitetskrav som sedan blir underlag vid upphandlingar och som sedan, i praktiken, blir ett slags tak för hur
verksamheten bedrivs under avtalstiden är inte ett tillräckligt bra sätt att arbeta. Vi tror att det är bättre om man
steg för steg utvärderar och ändrar i den takt behoven förändras på varje enskilt boende. Det har visat sig att det
inte går med ett flerårigt avtal och kvalitetskriterier som är gemensamma för alla om utövarna inte är intresserade
av något annat än att uppfylla själva avtalet. Vi menar också att de upphandlingar som gjorts under åren, med
lägsta pris som måttstock, har inneburit att våra egna äldreboenden tvingats pressa sina kostnader alltför mycket.
Vi tycker att de privata äldreboenden som idag drivs på entreprenadavtal med Region Gotland ska tas över i egen
regi. Vår uppfattning är att det blir enklare att utveckla verksamheten. Socialnämnden har då bättre kontroll och
kan genom snabba beslut åtgärda eventuella brister och steg för steg utveckla kvaliteten. Det är särskilt viktigt nu
när äldreomsorgen ska byggas ut och fler anställda behövs.
Vi yrkar:
Att regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en utredning där en plan tas fram för hur de äldreboenden som
idag drivs på entreprenadavtal kan tas över och drivas av Region Gotland.
Saga Carlgren (V)
Thomas Gustafsson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Jörgen Benzler (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Peter Barnard (V)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Nanna Sörling, enhetschef

Ärende RS 2022/515
Datum 22 mars 2022
Sida 1 (5)

Mottagare
Regionstyrelsen

RSF Tjänsteskrivelse inköpspolicy och riktlinjer för inköp
och direktupphandling
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige

Reviderad inköpspolicy för Region Gotland antas.
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Under förutsättning att Regionfullmäktige beslutar om reviderad inköpspolicy
för Region Gotland.
Anta reviderade riktlinjer för inköp och riktlinjer för direktupphandling.

Sammanfattning

Förutsättningarna för Region Gotlands inköp behöver stärkas. Befintlig
inköpspolicy och riktlinjer har gällt sedan 20151.
Förvaltningen genom upphandlingsstödsenheten har i takt med pågående
utvecklingsarbete av Region Gotlands inköp gjort en översyn av nuvarande
inköpspolicy och riktlinjer för inköp. Reviderad inköpspolicy samt reviderade
riktlinjer för inköp har utarbetats.
Vidare har regionstyrelseförvaltningen identifierat behov av riktlinjer särskilt
avsedda för att reglera direktupphandlingar. Separata riktlinjer för
direktupphandling har utarbetats.
Syftet med revideringarna av Region Gotlands inköpspolicy, riktlinjer och
riktlinjer för direktupphandling är att styra och ge vägledning för alla inköp så
att de bidrar till att nå Region Gotlands vision och mål samt tillgodose våra
behov av varor, tjänster och byggentreprenader.
Vid bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv bidrar reviderad inköpspolicy
och inköpsriktlinjer samt riktlinjer för direktupphandling, de styrande
dokumenten till Region Gotlands fortsatta utveckling. De styrande
dokumenten är utformade för att möta förändringar i rättsligt perspektiv och
bidrar till ett ekonomiskt perspektiv med stor hänsyn tagen till offentliga
finanser. I inköpspolicyn samt riktlinjerna tas hänsyn till såväl barn-,
jämställdhets- och geografiskt perspektiv. I det geografiska perspektivet tas
även hänsyn till lokala perspektiv i den mån det är möjligt utifrån
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lagstiftningen. Klimat- och miljöperspektiv tillgodoses genom
hållbarhetsperspektiv i de styrande dokumenten och därmed i inköpsarbetet.

Ärendebeskrivning

Förutsättningarna för Region Gotlands inköp behöver stärkas.
Förvaltningen genom upphandlingsstödsenheten har i takt med pågående
utvecklingsarbete av Region Gotlands inköp gjort en översyn av nuvarande
inköpspolicy och riktlinjer för inköp. Reviderad inköpspolicy samt reviderade
riktlinjer för inköp har utarbetats.
Vidare har Regionstyrelseförvaltningen identifierat behov av riktlinjer särskilt
avsedda för att reglera direktupphandlingar. Separata riktlinjer för
direktupphandling har utarbetats.

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/515
Sida 2 (5)
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Befintlig inköpspolicy och riktlinjer har gällt sedan 2015. Riktlinjer för
direktupphandling har inte funnits beslutade. Skäl till att inköpspolicy och
riktlinjer behöver revideras samt att separata riktlinjer för direktupphandling
behöver utarbetas är att:
1. säkerställa att Region Gotlands styrande dokument är aktuella och
fungerar effektivt och ändamålsenligt i ett externt perspektiv. Det pågår
omfattande utveckling av inköp- och upphandlingsområdet i
omvärlden vilket gör att det finns behov av revidering av inköpspolicy
och riktlinjer för inköp. Lagstiftning och regelverk har ändrats, en
nationell upphandlingsstrategi har beslutats av regeringen etc. Även
omvärldens krav och behov avseende affärsmässighet, hållbarhet,
beredskap etc har över tid förändrats. Riktlinjer för direktupphandling
ska finnas. Detta då upphandlingsreglerna ställer krav på att
upphandlande myndigheter ska besluta om riktlinjer för användning av
direktupphandling.
2. säkerställa att Region Gotlands styrande dokument är aktuella och
fungerar effektivt och ändamålsenligt i ett internt perspektiv. Det pågår
omfattande utveckling av inköp- och upphandlingsområdet på Region
Gotland vilket gör att det finns behov av revidering av inköpspolicy
och riktlinjer för inköp. Vidare förändras visioner, mål och styrande
dokument inom Region Gotland vilket också medför behov av
reviderade styrdokument inom inköp.
Syftet med Region Gotlands inköpspolicy är att styra alla inköp så att de bidrar
till att nå Region Gotlands vision och mål samt tillgodose våra behov av varor,
tjänster och byggentreprenader. Region Gotlands inköpspolicy beskriver
övergripande de förutsättningar som reglerar och ligger till grund för inköp,
vilka principer som är vägledande för beslut och styrning samt
ansvarsfördelning. Vidare anges hur inköpspolicyn ska förvaltas.
Syftet med Region Gotlands riktlinje för inköp är att övergripande beskriva hur
inköp ska genomföras. Detta så att Region Gotlands alla inköp bidrar till att nå
Region Gotlands vision och mål samt tillgodoser våra behov av varor, tjänster
och byggentreprenader.
Syftet med Region Gotlands riktlinje för direktupphandling är att beskriva hur
direktupphandlingar ska genomföras för att få en enhetlig hantering av
direktupphandlingar, effektiva inköp, ökad konkurrens samt uppfylla gällande
lagkrav. Detta så att Region Gotland direktupphandlingar bidrar till att nå
Region Gotlands vision och mål samt tillgodoser våra behov av varor, tjänster
och byggentreprenader. Region Gotlands riktlinje för direktupphandling
beskriver hur direktupphandling får genomföras och vilken generell
ansvarsfördelning som gäller, beloppsgränser, krav på dokumentation och
diarieföring. Vidare hur riktlinjen för direktupphandling ska förvaltas.
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I takt med revideringar av inköpspolicy och riktlinjer för inköp samt
utarbetande av riktlinjer för direktupphandling har samtliga förvaltningar, via
upphandlingsrådet och det strategiska upphandlingsrådet, fått information om
arbetet och haft möjlighet att inkomma för synpunkter.
Bedömning
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Bedömningen är att mycket nytt har tillkommit inom den offentliga
upphandlingen de senaste åren och sedan nuvarande inköpspolicy beslutades
har nya direktiv tillkommit, nya lagar inom upphandling samt den Nationella
upphandlingsstrategin. Det är därför nödvändigt att besluta om en ny
inköpspolicy för Region Gotland. Pågående utvecklingsarbete inom inköp och
upphandling genomförs av förvaltningen utifrån gällande lagstiftning och
regelverk.
2. Ekonomiskt perspektiv

Genom att arbeta strategiskt med inköp ges förutsättningar för att skapa goda
affärer. Region Gotlands inköpspolicy med tillhörande riktlinjer omfattar alla
inköp och gäller för samtliga nämnder. Inköpspolicy, riktlinjer och pågående
utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs med stor hänsyn till
offentliga finanser. För att genomföra utvecklingsarbetet krävs resurser på
Region Gotland inom inköp och upphandling.
3. Barnperspektiv

Reviderad inköpspolicy och riktlinjer är skrivna utifrån gällande lagstiftning
och regelverk. Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling
genomförs utifrån gällande lagstiftning och regelverk.
4. Jämställdhetsperspektiv

Reviderad inköpspolicy och riktlinjer är skrivna utifrån gällande lagstiftning
och regelverk. Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling
genomförs utifrån gällande lagstiftning och regelverk.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Reviderad inköpspolicy och riktlinjer är skrivna utifrån gällande lagstiftning
och regelverk. Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling
genomförs utifrån gällande lagstiftning och regelverk. Vidare tas hänsyn till
lokala perspektiv i den mån det är möjligt utifrån lagstiftningen.
6. Klimat och miljöperspektiv

Reviderad inköpspolicy och riktlinjer är skrivna utifrån gällande lagstiftning
och regelverk och omfattar även ett hållbarhetsperspektiv. Pågående
utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs även med ett
hållbarhetsperspektiv.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Beslutsunderlag
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Upphandlingspolicy för Region Gotland
Antagen av fullmäktige 2009-09-14, § 115. Reviderad 2010-11-29, 2012-10-15 och
2015-09-07 § 223.

Mål
Upphandling och anskaffning är en strategisk uppgift med ett regiongemensamt intresse.
Uppgiften innebär ett övergripande ansvar för att tillgodose en helhetssyn på
materialflöde och resursanskaffning inom Region Gotland. Målet är att tillgodose
regionens behov av varor och tjänster med rätt funktion och kvalitet till lägsta möjliga
totalkostnad omfattande hela livslängden och med minsta möjliga miljöpåverkan.
Upphandling ska ske genom samverkan och koncernnyttan ska beaktas vid varje
upphandlingsärende.

Konkurrens
All upphandling ska göras med utnyttjande av konkurrensmöjligheter.
Förfrågningsunderlag ska i möjligaste mån utformas på ett sådant sätt att även små och
medelstora företag har möjlighet att konkurrera om regionens uppdrag. För att sprida
information om Region Gotlands upphandlingar, ska kompletterande annonsering ske när
det är lämpligt. Förhandsannonsering ska ske på regionens hemsida när det är möjligt.
För att underlätta för små och medelstora företag att lämna anbud ska centrala
upphandlingsfunktionen regelbundet hålla informationsträffar om upphandling riktade till
företag.

Miljö, etiska och sociala krav
Regionen ska verka för en god livsmiljö och en långsiktig hållbar utveckling genom att, när
det är lämpligt, välja varor och tjänster som är miljöanpassade både med avseende på
den yttre miljön och på arbetsmiljön samt tar hänsyn till etiska och sociala krav. Region
Gotlands övergripande miljöpolicy ska beaktas. Särskilda mål och strategier rörande
miljökrav vid upphandlingar och inköp ska följas.
Krav på social och etisk hänsyn ska beaktas i upphandlingsarbetet.

Ramupphandling
Regionstyrelsen har övergripande ansvar för att tillgodose en helhetssyn på materialflöde
och resursanskaffning och har ansvar för regionens övergripande ramavtal. Ramavtal ska
alltid tecknas för varor och tjänster som nyttjas regelbundet av verksamheter inom
regionen. Region Gotlands medarbetare och nämnder är skyldiga att känna till och
använda de ramavtal som finns.
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Samordnad upphandling
Samordnad upphandling används då två eller flera nämnder samordnar upphandling, men
det inte avser en ramupphandling. Regionstyrelsen ansvarar för upphandlingen. Avtal
tecknas för Region Gotland. Det ligger på berörda nämnder att komma överens om vilken
nämnd som ska vårda ingånget avtal.

Direktupphandling
Direktupphandling får endast användas då ramavtal saknas. Direktupphandling ska ske
enligt de regler som gäller och varje nämnd ska ha ett tydligt regelverk som beskriver hur
och av vem direktupphandling ska utföras inom nämndens ansvar.

Regionstyrelsens ansvar
Regionstyrelsen ansvarar för och beslutar om upphandling som berör hela regionens
behov, upphandling av ramavtal och samordnade upphandlingar. Beslutsrätten kan
delegeras till tjänsteman på ledningskontoret med rätt att vidaredelegera.

Nämnds ansvar
Nämnd ansvarar för och beslutar om upphandling som berör endast nämndens egen
verksamhet eller behov inom nämndens förvaltningsområde. Beslutsrätten kan delegeras
till förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. Avtal tecknas för Region Gotland.
Centrala upphandlingsfunktionen kan på uppdrag stödja upphandlingsarbetet.

Upphandlingskompetens
Regionstyrelsen svarar för att det inom Region Gotland finns en central
upphandlingsfunktion med upphandlingskompetens. Upphandlingsfunktionen ska
samordna och effektivisera regionens samlade inköp för att sänka den totala kostnaden.
Centrala upphandlingsfunktionen har rätt att väcka ärende om upphandling hos
regionstyrelsen eller nämnd.

Information till regionstyrelsen
Regionstyrelsen ska informeras om upphandlingar av särskild betydelse eller när
upphandlingsprinciper av större vikt frångås i jämförelse med tidigare upphandlingar.

Riktlinjer
Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att meddela riktlinjer utifrån denna policy.
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Riktlinjer utifrån Region Gotlands upphandlingspolicy
Antagna av regionstyrelsen 2013-04-30, § 115. Reviderade 2015-06-18 § 226.

Organisation
1. Det strategiska upphandlingsansvaret i Region Gotland ligger inom ledningskontoret.
2. Inom regionen finns en central upphandlingsfunktion med upphandlingskompetens.
Upphandlingsfunktionen ska bevaka behov av upphandling och verka för att teckna
ramavtal för varor och tjänster som nyttjas regelbundet av verksamheter inom regionen.
Upphandlingsfunktionen ska också utveckla och tillhandahålla en effektiv
upphandlingsprocess samt informera och utbilda internt och externt inom
upphandlingsområdet.
3. I varje upphandling ska finnas ett inköpsråd. Inköpsrådet utgörs av representanter från
nämnderna och sätts samman inför varje upphandling. Nämnderna ska utse kompetenta
deltagare med mandat att ställa verksamhetskrav och tillvarata nämndens behov. Utöver
ansvaret för att ta fram relevanta produktkrav ska inköpsrådet även beakta miljömässiga,
etiska och sociala hänsyn.
4. Regionstyrelsen fastställer krav på det som ska upphandlas vid regionens övergripande
ramavtal. Upphandlingsfunktionen ansvarar för att dessa upphandlingar genomförs enligt
gällande lagstiftning och Region Gotlands policy. Den centrala upphandlingsfunktionen
ansvarar även för arkivering, central implementering, underhåll och uppföljning.
5. Samordnade upphandlingar initieras av berörda nämnder, men handläggs av centrala
upphandlingsfunktionen. Upphandlingsfunktionen ansvarar för att dessa upphandlingar
genomförs enligt gällande lagstiftning och regionens policy. Berörda nämnder
överenskommer om vilken nämnd som ansvarar för arkivering, implementering,
underhåll och uppföljning.
6. Nämnd som genomför upphandling som enbart berör nämndens eget
verksamhetsområde fastställer krav på det som ska upphandlas och ansvarar för att
upphandlingen genomförs enligt gällande lagstiftning och regionens policy. Den ansvarar
också för arkivering, implementering, underhåll och uppföljning av upphandlingen.
Nämnden utser ansvarig för upphandlingsfrågor inom sitt förvaltningsområde.

Förhållningssätt
7. Inför varje upphandling ska en anpassad nulägesanalys och behovsprövning göras.
Upphandling ska inte startas innan det verkliga behovet är fastställt.
8. All upphandling ska ske enligt gällande lagstiftning. Leverantörer ska behandlas på ett
likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Upphandlingar ska genomföras på ett öppet sätt.
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Principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet ska iakttas. Dessa principer
gäller även vid direktupphandling.
9. Region Gotlands företrädare ska uppträda på ett affärsetiskt korrekt sätt. Företrädare som
deltar eller har insyn i ett upphandlingsärende får inte ha engagemang som står i konflikt
med regionens intressen i det ärendet.

Miljö, etiska och sociala krav
10. Regionen ska i sin upphandlingsverksamhet sträva efter att upphandla varor och tjänster
som bidrar till en god livsmiljö, en långsiktigt hållbar utveckling och minskad negativ
miljöpåverkan. Region Gotlands miljöprogram anger att när det finns nationella system
för att ställa miljökrav i offentlig upphandling ska dessa användas (fn
Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier, se www.upphandlingsmyndigheten.se).
Inköpsråden svarar för att relevanta energi- och miljökrav ställs i förfrågningsunderlagen
och ska, när så är påkallat, involvera regionens ekostrateger för att utforma dessa krav i
upphandlingen. I upphandlingen vägs alla ställda krav ihop till en helhetsbedömning.
Förväntad miljövinst ska således vägas mot utsikten av lägre pris, förbättrad prestanda
eller annan önskad vinst till följd av upphandlingen. Även transporter som uppstår som
följd av upphandlingen ska beaktas i syfte att säkerställa minsta möjliga miljöpåverkan.
11. Krav på sociala och etiska hänsyn ska beaktas så långt möjligt i upphandlingsarbetet. Vad
gäller social hänsyn ska antidiskrimineringsklausuler och särskilda villkor såsom krav på
meddelarfrihet och kollektivavtalsliknande anställningsförhållanden gälla.
12. Regionens upphandlare ska i första hand arbeta med samarbetspartners i gemensamma
upphandlingar (statliga upphandlingar, SKL Kommentus, större landsting mfl ), främst
för att få del av det omfattande och kostsamma uppföljningsarbete som krävs.
13. Region Gotland är medlem i nätverket Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling.

Styrning och uppföljning
14. Regionens anskaffningsprocess ska präglas av helhetstänkande. Uppföljning är en central del i
styrningen. Upphandlingsrådet ska verka för en effektiv samordning av regionens
anskaffningsbehov, följa köpmönster samt bevaka utvecklingen inom upphandlingsområdet.
Rådet ska vara bollplank till upphandlingsenheten i planeringen av upphandlingar de närmaste
åren och i att definiera nya avtalsområden. Rådet ska arbeta för standardisering och samordning
av volymer för att uppnå bättre kostnadseffektivitet. Rådet ska också verka för att stärka
kompetensen i upphandlingsfrågor inom regionens verksamheter.
15. Vid anskaffning bör egenfinansiering och avtalsformen köp väljas. Hyra, hyrköp eller leasing bör
undvikas.
16. Avtal som tecknas utan hjälp av centrala upphandlingsfunktionen ska anmälas till
upphandlingsfunktionen och avtalet ska göras tillgängligt i regionens gemensamma databas.
17. Upphandlingsprocessen ska kvalitetssäkras. Detta sker genom att använda elektroniska system
såsom upphandlingsstöd och e-handelssystem.
18. Upphandlingsfunktionen ska utveckla uppföljningen och utvärderingen av de inköp och
upphandlingar som görs. Målet är att öka avtalstroheten genom att underlätta för användarna att
beställa varor och tjänster, till exempel med hjälp av systemstöd. Ökad avtalstrohet ger större
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intresse från leverantörernas sida att delta i regionens upphandlingar, större volymer och därmed
bättre priser, vilket tillsammans bör minska totalkostnaden för regionen. Uppföljning för att säkra
att leverantörerna följer slutna avtal ska också ske.
19. Upphandlingsfunktionen ska analysera vad som köps, avtal, kvalitetsutfall, besparingar och
leverantörsmarknaden för att därigenom kunna driva ständiga förbättringar av
upphandlingsprocessen. Upphandlingarnas betydelse för verksamheternas resultat ska analyseras
av respektive nämnd.
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Riktlinjer inköp

1 Inledning
Genom att arbeta strategiskt med inköp ges förutsättningar för att skapa goda affärer. Region Gotlands inköpspolicy med tillhörande riktlinjer omfattar alla inköp och gäller för
samtliga nämnder. Riktlinjerna kompletteras med rutinbeskrivningar och mallar på intranätet.
2 Syfte
Syftet med Region Gotlands riktlinje för inköp är att övergripande beskriva hur inköp ska
genomföras. Detta så att Region Gotlands alla inköp bidrar till att nå Region Gotlands vision och mål samt tillgodoser våra behov av varor, tjänster och byggentreprenader.
Region Gotlands riktlinje för inköp beskriver hur policyn ska uppnås med Region Gotlands
inköpsprocess och vägledande principer samt förvaltning av Region Gotlands riktlinjer för
inköp.

3 Styrande krav
Allt inköpsarbete i regionen ska genomföras i enlighet med de grundläggande principerna
för offentlig upphandling, gällande författningar och regionens styrdokument.
4 Region Gotlands inköpsprocess
Regionens processer ska vara värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta och förebyggande. De bidrar till social, miljömässig/ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Region
Gotlands inköpsprocess delas upp i strategiskt, taktiskt och operativt inköp.
4.1

Strategiskt, taktiskt och operativt inköp

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Region Gotland visualiserar det gemensamma inköpsarbetet med tre olika inköpshjul. De tre hjulen representerar det strategiska, taktiska respektive operativa inköpsarbetet. Hjulen interagerar
med varandra för att tillsammans göra inköpsarbetet effektivt och ändamålsenligt

4.1.1

Strategiskt inköp

Strategiskt inköp omfattar att utveckla ledning och samordning så
att alla inköp styr mot Region Gotlands vision och mål och gör
maximal nytta för Region Gotland. Det strategiska perspektivet bidrar med en helhetssyn, skapar framförhållning i inköpsarbetet och
möjliggör utveckling som ger nytta och värde för regionen. I det
strategiska inköpsarbetet ingår bland annat säkerställande av om-
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världsbevakning och samverkan med intressenter, styrning och ledning, organisation och ansvarsfördelning, processarbete och övergripande planering och uppföljning samt kvalitetssäkring.,
4.1.2

Taktiskt inköp

Taktiskt inköp omfattar i huvudsak upphandlingar från upphandlingsplanen. Genom upphandlingar läggs grunden till avtal som
nyttjas genom avrop och beställningar. Inom ramen för de taktiska
inköpen ingår att förbereda och genomföra upphandlingar samt
implementera och förvalta avtal.

4.1.3

Operativt inköp

Operativa inköp omfattar att tillgodose verksamheternas löpande
behov av varor och tjänster. Arbetet omfattar direktupphandlingar, beställningar och avrop från befintliga avtal samt leveransbevakning och fakturahantering. Eventuella avvikelser i leveranser hanteras och rapporteras till leverantör såväl som till avtalsansvarig på Region Gotland. Upphandlingssupport stödjer med frågor som rör upphandlingar och inköp.
4.2

Inköpsbehov

Vid inköpsbehov ska alltid förekomsten av befintliga avtal kontrolleras. Finns avtal på Region Gotland ska dessa användas. Saknas avtal inom det efterfrågade området ska en upphandling genomföras. All upphandling ska samordnas när det är lämpligt till regionövergripande avtal för att säkerställa att ett avtal kan nyttjas av alla som behöver. Vidare för att
samordna inköpsarbetet så det blir så resurseffektivt som möjligt. Regionens samlade upphandlingsbehov sammanställs i en upphandlingsplan.

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4.2.1

Upphandlingsplan

För att skapa framförhållning och överblick över samtliga nämnders större upphandlingar,
sammanställs varje år en flerårig upphandlingsplan. Innevarande års upphandlingsplan publiceras i början av året på Region Gotlands hemsida, vilket ökar framförhållningen för regionens potentiella leverantörer och möjliggör fler anbudsgivare i upphandlingarna. Upphandlingsplanen ligger även till grund för prioritering, samordning och resurssättning av
regionens upphandlingar. Respektive förvaltning anmäler, enligt fastställt arbetssätt, sitt behov av inköp och upphandlingar vars värde överstiger direktupphandlingsgränserna.
4.3

Inköp och upphandlingar

Region Gotlands inköp delas upp i:
 regionövergripande upphandlingar
 nämndspecifika upphandlingar
 direktupphandlingar
 beställningar (avrop)
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4.3.1

Riktlinjer inköp

Regionövergripande upphandlingar

Upphandlingar som berör två eller flera nämnder är regionövergripande och initieras av berörda nämnder. Berörda nämnder ansvarar för kravställning och den nämnd som kommer
nyttja avtalet i störst omfattning blir avtalsansvarig och ansvarar för implementering, underhåll och uppföljning. Upphandlingsstödsenheten samordnar genomförandet.
4.3.2

Nämndspecifika upphandlingar

Upphandlingar som berör endast en nämnd är nämndspecifik och initieras av den berörda
nämnden. Berörd nämnd ansvarar för kravställning och blir avtalsansvarig och ansvarar för
implementering, underhåll och uppföljning. Upphandlingsstödsenheten deltar i genomförandet.
4.3.3

Direktupphandlingar

Direktupphandlingar genomförs i enlighet med riktlinje för direktupphandling.
4.3.4

Beställningar (avrop)

Beställningar (avrop) från befintliga avtal ska göras enligt de förutsättningar som respektive
avtal anger.
4.4

Inköpscentraler och andra upphandlande myndigheter

Region Gotland ska, inför ny upphandling, i första hand använda de ramavtal som inköpscentraler, exempelvis Adda och Kammarkollegiet, har upphandlat och där Region Gotland
är avropsberättigade. Region Gotland ska även samarbeta med andra upphandlande myndigheter i gemensamma upphandlingar för att effektivisera inköpsarbetet där det är möjligt.
4.5

Särskilda roller i inköpsprocessen

God inköpskompetens, med tydliga roller och ansvarsfördelning, behövs i hela organisationen för att inköpsarbetet ska fungera effektivt. Utöver ansvarsfördelningen enligt inköpspolicyn finns särskilda roller, som upphandlingsråden, inköpssamordnare, avtalsansvarig,
inköpsråd och upphandlare som har viktiga uppgifter knutna till inköpsprocessen.

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4.5.1

Upphandlingsråd

Region Gotland har två upphandlingsråd, ett strategiskt och ett taktiskt, med representanter
från förvaltningarna.
Strategiska upphandlingsrådet består av beslutsfattare för inköp från varje förvaltning.
Rådet leder och samordnar utvecklingsarbetet inom inköp på Region Gotland. Det strategiska upphandlingsrådet tar del av uppföljning av mål och nyckeltal samt återrapporterar till
nämndens politiska ledning och förvaltningsledningar.
Taktiska upphandlingsrådet består av inköpssamordnare för inköp från varje förvaltning. Rådet verkar för en effektiv samordning av regionens upphandlingsbehov. Det taktiska upphandlingsrådet bevakar köpmönster och följer utvecklingen inom upphandlingsområdet. Rådet samverkar med upphandlingsstödsenheten i planering och uppföljning av
upphandlingar. Rådet arbetar för standardisering och samordning av inköp för att uppnå
bättre affärsnytta. De verkar också för att stärka kompetensen i inköpsfrågor inom regionens verksamheter.
4.5.2

Inköpssamordnare

Varje förvaltning har minst en så kallad inköpssamordnare som samordnar inköp och upphandlingar samt är kontaktperson inom och mot övriga förvaltningar. Inköpssamordnarna
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är respektive förvaltnings representant i det taktiska upphandlingsrådet. Inköpssamordnare
sammanställer respektive förvaltnings behov av upphandlingar till den regiongemensamma
upphandlingsplanen.
4.5.3

Avtalsansvarig

Avtalsansvarig ansvarar för respektive avtal. Avtalsansvarig säkerställer att avtalet implementeras och följs upp på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Avtalsansvarig bidrar med
information till respektive inköpssamordnare till kommande upphandlingsplan samt är delaktig i inköpsrådets arbete i upphandling av kommande avtal.
4.5.4

Inköpsråd

Inför varje upphandling utser förvaltningarna deltagare till ett så kallat inköpsråd. Inköpsrådet ansvarar för att ställa samtliga krav enligt Region Gotlands styrande dokument för att
tillvarata inköpsbehovet inför att upphandlingen annonseras. Inköpsrådet hanterar löpande
verksamhetsfrågor under upphandlingen, deltar i utvärdering av inkomna anbud och är
verksamhetens representant vid tilldelning, i händelse av överprövning avtalstecknande
samt vid implementation.
4.5.5

Upphandlare

Upphandlare samordnar och genomför upphandlingar enligt fastställda regelverk och upphandlingsprocess. Upphandlaren är sammankallande till möten inom ramen för upphandlingen och samordnar upphandlingsarbetet.
4.5.6

Upphandlingsstödsenheten

Upphandlingsstödsenheten är den centrala organisation med inköps- och upphandlingskompetens som organiseras under regionstyrelsen. Enheten arbetar med strategiskt inköp
och verksamhetsutveckling, internstyrning och avtalskontroll, e-handel, genomför upphandlingar, informerar och utbildar samt ger råd och stöd i inköpsfrågor.
4.6

Digitaliserat inköp

För att effektivisera och kvalitetssäkra inköpsprocessen, säkerställa rättssäkerhet, stödja faktabaserat beslutsfattande, underlätta en hög avtalstrohet och uppföljning används elektroniska system och inköpsprocessen digitaliseras för olika delar, såsom upphandlingsstöd och
e-handelssystem. I takt med utvecklad digitalisering ska dessa system och arbetssätt implementeras.

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

5 Vägledande principer för inköp
Med utgångspunkt från de vägledande principer som finns i Region Gotlands inköpspolicy
ska inköpsarbete ska nedan prägla Region Gotlands inköp.
5.1

Affärsmässiga inköp

En väl fungerande konkurrens med en mångfald av aktörer, varor och tjänster, är grundläggande för en god offentlig affär. Region Gotland ska agera affärsmässigt och tillvarata den
konkurrens som finns på marknaden.
 Region Gotlands samlade behov av större upphandlingar sammanställas i en upphandlingsplan, som för innevarande år publiceras på www.gotland.se.
 Inför upphandlingar gör Region Gotland parallellt med behovsanalyser även marknadsanalyser för att ta del av branschinformation.
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Region Gotland ska vid upphandlingar ställa relevanta krav, vara tydlig och ha god
framförhållning för att underlätta för leverantörer att lämna anbud.
Inköpsarbetet ska där så är tillämpbart och affärsmässigt lämpligt främja nya lösningar
och innovation för att utveckla kvalitet och ekonomisk effektivitet i verksamheten.
Uppföljning är en central del i styrningen och behövs för att säkerställa att leveranser
alltid uppfyller kravställd och avtalad nivå, för att kontrollera att leverantörer uppfyller
kraven i de ingångna avtalen samt för att utveckla arbetet inför kommande upphandlingar och driva ständiga förbättringar av inköpsprocessen. Omfattningen av uppföljningen ska anpassas till kontraktets värde och övriga förhållanden. Om uppföljningen
påvisar brister ska åtgärder vidtas med utgångspunkt i aktuellt avtal.
Uppföljningen av inköp ska vara systematisk, aktiv och ändamålsenlig för att tillvarata
kunskap och erfarenheter för kommande inköpsarbete.
Region Gotland ska underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingar. Regionen motiverar i upphandlingsdokumenten när upphandlingen inte delas
upp mindre separata delar.

5.2

Affärsetiska inköp

En väl fungerande offentlig upphandling bygger på att såväl leverantörer som medborgare
har tilltro till att rättssäkerheten garanteras.
 Inköp och upphandlingsverksamhet är ett område som är känsligt för otillbörlig påverkan såsom jäv och korruption. Medarbetare eller andra som ansvarar för uppgifter
inom området har därför ett särskilt ansvar för att hålla sig informerade om styrande
dokument att bidra till att förtroendet för regionen upprätthålls.
 Region Gotlands företrädare ska uppträda på ett affärsetiskt korrekt sätt. Företrädare
som deltar eller har insyn i ett upphandlingsärende får inte ha engagemang som står i
konflikt med regionens intressen i aktuellt ärende.
5.3

Hållbara inköp

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

5.3.1

Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet inom inköp att skapa förutsättningar
tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Region Gotlands verksamhet ska vara
ekonomiskt uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
 Regionen ska göra behovsanalyser och endast köpa i den omfattning som behövs.
 Hänsyn ska tas till totalkostnaderna under hela livscykeln för upphandlade varor, tjänster och byggentreprenader.
 Vid inköp och upphandling bör egenfinansiering och avtalsformen köp väljas. Hyra,
hyrköp eller leasing bör undvikas.
 God konkurrens ska eftersträvas.
 Avtal ska tecknas för varor och tjänster som nyttjas.
 Uppföljning och analys av avtalstrohet och kostnaderna under hela livscykeln ska göras
för att säkerställa totalkostnadseffektivitet.
5.3.2



Miljömässig hållbarhet

Regionen ska i sitt inköpsarbete sträva efter att upphandla varor och tjänster som bidrar till en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar miljöutveckling.
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Krav på miljöhänsyn ska vara en naturlig del vid inköp inom Region Gotland. Region
Gotlands styrande dokument för miljö ska följas.
I upphandlingen vägs alla ställda krav ihop till en helhetsbedömning. Förväntad miljövinst ska vägas mot andra krav och önskade effekter av upphandlingen. Även kringtjänster som frakt, transporter etc som uppstår som följd av upphandlingen ska beaktas
i syfte att säkerställa minsta möjliga miljöpåverkan.
Där så är möjligt, utforma upphandlingen så att det som levereras underlättar för invånare, besökare och näringsliv att bidra till miljömålen.

5.3.3









Riktlinjer inköp

Social hållbarhet

Arbetsrättsliga krav och krav på leverantörens arbetsmiljöarbete ställs i enlighet med
lagstiftningen och Upphandlingsmyndighetens vägledningar i de upphandlingar där det
är tillämpligt.
Sysselsättningskrav eller reserverad upphandling ska övervägas där det är lämpligt.
Detta för att öka möjligheten till sysselsättning för alla personer.
Om det som ska upphandlas ska användas av fysiska personer ska krav som säkerställer
tillgänglighet ställas. Detta ska bidra till att alla ska kunna vara delaktiga i samhället.
Krav på sociala och etiska hänsyn ska beaktas så långt möjligt i inköpsarbetet. Vad gäller social hänsyn ska antidiskrimineringsklausuler och särskilda villkor såsom krav på
meddelarfrihet och kollektivavtalsliknande anställningsförhållanden gälla. Vidare ska
även jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv beaktas.
Inköp och upphandlingar ska bidra till att regionen har en god försörjningsberedskap.

Region Gotlands uppförandekod för leverantörer ska tillämpas i upphandlingar som annonseras.

6 Förvaltning av Region Gotlands riktlinjer för inköp
Regionstyrelsen ansvarar för att Region Gotlands inköpspolicy med tillhörande riktlinjer
implementeras ändamålsenligt och är väl kända hos berörda i nämnder och förvaltningar.

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Riktlinjer för inköp ska utvärderas och beslutas minst en gång under varje mandatperiod.
Riktlinjerna revideras även löpande vid behov. Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för att
utvärdering sker och bereds för beslut till regionstyrelsen.
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Riktlinjer direktupphandling

1 Inledning
Genom att arbeta strategiskt med inköp ges förutsättningar för att skapa goda affärer. Region Gotlands inköpspolicy med tillhörande riktlinjer omfattar alla inköp och gäller för
samtliga nämnder. Riktlinjerna för direktupphandling kompletteras med rutinbeskrivningar
och mallar på intranätet.
2 Syfte
Syftet med Region Gotlands riktlinje för direktupphandling är att beskriva hur direktupphandlingar ska genomföras för att få en enhetlig hantering av direktupphandlingar, effektiva inköp, ökad konkurrens samt uppfylla gällande lagkrav. Detta så att Region Gotland
direktupphandlingar bidrar till att nå Region Gotlands vision och mål samt tillgodoser våra
behov av varor, tjänster och byggentreprenader.
Region Gotlands riktlinje för direktupphandling beskriver hur direktupphandling får genomföras och vilken generell ansvarsfördelning som gäller, beloppsgränser, krav på dokumentation och diarieföring. Vidare hur riktlinjen för direktupphandling ska förvaltas.

3 Styrande krav
Allt inköpsarbete i regionen ska genomföras i enlighet med de grundläggande principerna
för offentlig upphandling, gällande författningar och regionens styrdokument.
4 Region Gotlands direktupphandlingar
Riktlinjerna för direktupphandling omfattar inköp under förutsättning att:
1. det inte finns något befintligt avtal och
2. värdet av direktupphandlingen inte överstiger rådande direktupphandlingsgräns.
För mer information om direktupphandlingar se t.ex. Konkurrensverkets eller Upphandlingsmyndighetens hemsidor.

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4.1

Regler vid direktupphandling

I 19 a kap lag (2016:1145) om offentlig upphandling finns bestämmelser avseende direktupphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Av bestämmelserna följer bl.a. att en
upphandlande myndighet ska besluta riktlinjer för användning av direktupphandling och att
genomförandet av upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor ska dokumenteras.
I likhet med LOU föreskriver lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK)
samt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) att en upphandlande myndighet som upphandlar koncessioner eller inom försörjningssektorn ska besluta riktlinjer för användning av direktupphandling. Vidare ska alla direktupphandlingar
överstigande SEK 100 000 dokumenteras.
4.2

Inför en direktupphandling

När ett behov av inköp av en viss vara, tjänst eller byggentreprenad uppstår, ska det först
undersökas om inköpet kan ske från befintliga avtal. Observera att avtal avseende varan/tjänsten inte bara kan ha upphandlats inom ramen för berörd nämnd, Nämnden ska
även använda de regionövergripande avtal som finns.
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Om nämnden omfattas av avtal i någon form ska dessa avropas, det vill säga att inköp görs
via avtalet. Det är därför inte möjligt att kringgå gällande avtal med motiveringen att värdet
av det som ska anskaffas är under direktupphandlingsgränsen.
Om värdet av förvaltningens samlade inköp överstiger direktupphandlingsgränsen, alternativt om det samlade kontraktsvärdet överstiger direktupphandlingsgränsen för tilltänkta avtalstiden ska istället en annonserad upphandling genomföras.1 I dessa situationer ska nämndens respektive inköpssamordnare kontaktas och sedermera den centrala upphandlingsstödsenheten.
Vid beräkning av kontraktets värde ska det totala värdet vara avgörande, vilket inkluderar
samtliga tilltänkta optioner, förlängningsklausuler, tilläggstjänster och löpande materialkostnader etc. beaktas.
4.3

Direktupphandling i olika nivåer

Respektive verksamhet ansvarar själva för genomförandet av en direktupphandling om inte
annat framgår av delegationsordningen.
Beroende på kostnadsnivå vid beräkning av avtalsvärdet genomförs en direktupphandling
på någon av nedan angivna sätt: 0-10 000 kr
Om varan eller tjänsten är värd upp till och med 10 000 kronor så finns inget krav på prisjämförelse. Köp sker t.ex. per telefon, e-post eller via besök hos leverantören. Var tydliga
med att förklara vad ni har för behov och hur produkten eller tjänsten et ska levereras. ”Beställningsformulär för varor och tjänster” (se länk) kan användas och fakturering ska ske via
e-faktura. Om du gör inköp med inköpskort/First Card, se "Regler för inköpskort".

>10 000-100 000 kr

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Om varan eller tjänsten är värd >10 000 - 100 000 kronor så ska en prisjämförelse ske hos
minst tre företag genomföras. Prisjämförelsen kan ske genom antingen
- offertförfrågan, en förfrågan om pris genomförs hos tre potentiella offerlämnare per
telefon, e-post eller via besök hos leverantören, eller
- jämförelse av prislistor, genom att kontroll av tillgängliga priser från minst tre leverantörer. Denna metod kan endast tillämpas under förutsättning att priserna är hämtade från allmänt tillgängliga och fastställda prisuppgifter där priserna kan användas
för en ”fast pris”-bedömning.2 Kan denna metod inte användas ska offertförfrågan genomföras.
Var tydliga med att förklara vad ni har för behov och hur det ska levereras. Jämför pris och
om det är relevant även kvalitet. Välj den leverantör som är bäst för det användningsområde/behov som finns. Beslut och utvärdering bör dokumenteras i blanketten ”Dokumentation av direktupphandling” (se länk). ”Beställningsformulär för varor och tjänster”
(se länk) kan användas och fakturering ska ske via e-faktura. Diarieföring sker i respektive
nämnds diarier.

1

Kontakta er förvaltnings inköpssamordnare för vidare information.
Med ”fast pris”-bedömning avses följande: Det totala priset för varan eller tjänsten ska innebära att priset för hela varan eller tjänstens
tillhandahållande inte förändras efter beställning, varken för valuta, index, prisförändringar på råvaror, att leverantören haft en större
arbetsbörda än förväntat eller annan anledning. Notera att ett fast timpris inte är fast pris i den meningen som avses här då det totala
priset Region Gotland betalar är avhängigt antal nedlagda timmar. Vanligaste situationen då denna prisform tillämpas är vid köp av
massproducerade varor som finns i kataloger eller webshop.
2
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>100 000-upp till gränsen för direktupphandling

Om varan eller tjänsten är värd mellan >100 000 och rådande direktupphandlingsgräns, så
ska en prisjämförelse ske hos minst tre företag. Prisjämförelsen kan ske genom antingen
- offertförfrågan, innebärande att en förfrågan om pris genomförs skriftligen hos tre potentiella offerlämnare per e-post eller post, eller
- jämförelse av prislistor, genom att kontroll av tillgängliga priser från minst tre leverantörer. Denna metod kan endast tillämpas under förutsättning att priserna är hämtade från allmänt tillgängliga och fastställda prisuppgifter där priserna kan användas
för en ”fast pris”-bedömning.3 Kan denna metod inte användas ska offertförfrågan genomföras.
Mallar för direktupphandlingar finns tillgängliga på Region Gotlands intranät. Förväntas direktupphandlingen passera SEK 100 000 ska respektive förvaltnings inköpssamordnare informeras för kännedom om inköpet.
Beslut och utvärdering ska dokumenteras i blanketten ”Dokumentation av direktupphandling” (se länk) och samtliga som lämnat offert ska informeras skriftligen om resultatet av
direktupphandlingen. Diarieföring sker i respektive nämnds diarier och görs enligt region
Gotlands gemensamma regler för dokumentation för direktupphandlingar och diarieföring.
Vid beställning kan ”Beställningsformulär för varor och tjänster” (se länk) användas och se
till att leverantören betala via e-faktura.
4.4

Beställning direktupphandling

Vid beställning gör en uppföljning enligt offert/avtal, dvs. att rätt varor är levererade till
rätt pris. Återkoppla till den som ska granska eller beslutsattestera fakturan så de får information om beställningen inför att attestera.
Gäller offerten/avtalet en tjänst genomförs uppföljningsmöten med leverantören vid behov eller enligt kravställning och avtal.

5 Förvaltning av Region Gotlands riktlinjer för direktupphandling
Regionstyrelsen ansvarar för att Region Gotlands inköpspolicy med tillhörande riktlinjer
implementeras ändamålsenligt och är väl kända hos berörda i nämnder och förvaltningar.

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Riktlinjer för direktupphandlingar ska utvärderas och beslutas minst en gång under varje
mandatperiod. Riktlinjerna revideras även löpande vid behov. Regionstyrelseförvaltningen
ansvarar för att utvärdering sker och bereds för beslut till regionstyrelsen.

3
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Inköpspolicy

1 Inledning
Genom att arbeta strategiskt med inköp ges förutsättningar för att skapa goda affärer. Region Gotlands inköpspolicy med tillhörande riktlinjer omfattar alla inköp och gäller för
samtliga nämnder.
2 Syfte
Syftet med Region Gotlands inköpspolicy är att styra alla inköp så att de bidrar till att nå
Region Gotlands vision och mål samt tillgodose våra behov av varor, tjänster och byggentreprenader.
Region Gotlands inköpspolicy beskriver övergripande de förutsättningar som reglerar och
ligger till grund för inköp, vilka principer som är vägledande för beslut och styrning samt
ansvarsfördelning. Vidare anges hur inköpspolicyn ska förvaltas.

3 Grundläggande förutsättningar för Region Gotlands inköp
Till grund för inköpspolicyn och allt inköpsarbete på Region Gotland ligger:
 EU-direktiv och grundprinciperna för upphandling
 Sveriges upphandlingslagstiftning
 Nationella upphandlingsstrategin
 Region Gotlands vision och mål
Nedan beskrivs dessa grundläggande förutsättningar kortfattat.
3.1

EU-direktiv och grundprinciperna för upphandling

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Regelverket för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv som syftar till att skapa en
inre marknad inom EU. Region Gotland är skyldig att följa dessa lagar och grundprinciper
som styr offentlig upphandling. De grundläggande principer som genomsyrar upphandlingslagstiftningen är:
 Icke-diskriminering
 Likabehandling
 Proportionalitet
 Öppenhet (transparens)
 Ömsesidigt erkännande
3.2

Sveriges upphandlingslagstiftning

Den svenska upphandlingslagstiftningen består av ett flertal lagar som styr olika delar av de
offentliga inköpen exempelvis:
 Lagen om offentlig upphandling, LOU
 Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF
 Lagen om upphandling av koncessioner, LUK
 Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUFS
 Lagen om valfrihetssystem, LOV
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Nationella upphandlingsstrategin

Den nationella upphandlingsstrategin syftar till att utveckla de offentliga upphandlingarna i
Sverige och är beslutad av regeringen.
Den nationella upphandlingsstrategin innehåller följande sju inriktningsmål:
1. Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär
2. Effektiva inköp
3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens
4. En rättssäker offentlig upphandling
5. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar
6. En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
7. Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle
3.4

Region Gotlands vision och mål

Region Gotlands inköp ska bidra till att nå Region Gotlands vision och mål.





Visionen ”Gotland – En kreativ ö med plats för hela livet” enligt den regionala utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland 2040” har följande övergripande mål:
o Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla
o Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen
o Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft
Styrkort och verksamhetsplaner
Region Gotlands strategiska inköpsmål:
o Helhetsorientering och hållbarhet
o Långsiktighet
o Lätt att handla rätt
o Effektivitet, kvalitet och regelmässighet

Genom ovan strategiska inköpsmål ska uppnås effekter som affärsnytta och totalkostnadseffektivitet, ökad avtalstrohet enhetligt inköpsarbete och sänkta inköpskostnader.

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4 Vägledande principer för beslut och styrning
Nedan vägledande principer för beslut och styrning ska användas vid inköp.
4.1




Affärsmässiga inköp

Region Gotlands samlade behov av varor, tjänster och byggentreprenader ska tillgodoses med rätt funktion och kvalitet till största affärsnytta och totalkostnadseffektivitet.
Region Gotland ska agera affärsmässigt. Den konkurrens som finns på marknaden ska
tillvaratas.
Region Gotland ska aktivt verka för dialog med marknaden för att främja goda affärer.
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4.3




Inköpspolicy

Region Gotland ska underlätta för små och medelstora företag1 att delta i upphandlingar.
Region Gotland följer upp inköp och avtal för att säkerställa att inköp görs på rätt sätt
och att leverantörerna uppfyller avtal.
Region Gotland utvärderar löpande inköpsarbetet för att säkerställa att erfarenheter tillvaratas och att utveckling sker.
Affärsetiska inköp

Region Gotlands inköpsarbete ska vara rättssäkra genom att följa lagar och regionens
styrande dokument.. Jäv och korruption ska motverkas.
Region Gotlands befintliga och gällande ramavtal ska i första hand användas.
Hållbara inköp

Region Gotlands inköp ska bidra till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030. Miljökrav och sociala krav ska beaktas i varje
upphandling.
Region Gotlands inköp ska bidra till god försörjningsberedskap.

5 Ansvar för Region Gotlands inköp
Region Gotland ska ha en tydlig, sammanhållen, ändamålsenlig och väl fungerande inköpsverksamhet. Nedan beskrivs ansvarsfördelningen som tillsammans med aktuella delegationsordningar gäller för Region Gotlands inköpsverksamhet.
5.1

Regionfullmäktiges ansvar

Regionfullmäktige:
 fastställer och beslutar om policy för inköp.
 uppdrar åt regionstyrelsen att meddela inköpsriktlinjer samt riktlinjer för direktupphandlingar utifrån denna policy
 beslutar om inköp av principiell beskaffenhet eller inköp som på annat sätt är av större
vikt för regionen.

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

5.2

Regionstyrelsens ansvar

Regionstyrelsen:
 fastställer och beslutar om frågor rörande riktlinjer för inköp.
 ansvarar för och beslutar om det strategiska inköpsarbetet, det vill säga övergripande
styrning, ledning och strategisk analys inom inköpsområdet.
 ansvarar för att det inom regionen finns en central organisation med inköps- och upphandlingskompetens, som organiseras under regionstyrelsen.
 ansvarar för och beslutar om upphandlingar som omfattar hela regionens behov s. k.
regionövergripande upphandlingar. Beslutsrätten kan delegeras till tjänsteperson.

1

Begreppet SME ("small and medium sized enterprises", små och medelstora företag) används ofta utan att det närmare preciseras hur
stort företaget är. I Sverige tillämpas Europeiska kommissionens definition av små företag och medelstora företag. Klassificeringen baseras på antal anställda samt antingen nettoomsättning eller balansomslutning.

4 (6)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

5.3

Inköpspolicy

Nämndernas ansvar

Varje nämnd utgör en upphandlande myndighet. Varje nämnd:
 ansvarar för att policy och riktlinjer för inköp efterföljs och inarbetas i de egna verksamhetsplanerna och rutinerna.
 har ansvaret för sina s.k. nämndspecifika inköp, upphandlingar, avrop, överprövningar
och ingångna avtal.
 ansvarar för och beslutar om upphandlingar inom nämndens förvaltningsområde så
kallade nämndspecifika upphandlingar.
 ska analysera inköpens betydelse för verksamheternas resultat.
 ska ha en utsedd chef som deltar i det strategiska inköpsarbetet för Region Gotland i
det strategiska upphandlingsrådet.
 ska ha minst en så kallad inköpssamordnare, som samordnar inköp och upphandlingar
samt är kontaktperson inom nämnden och mot övriga nämnder samt som deltar i det
taktiska upphandlingsrådet.
 ansvarar för att inköpsarbetet görs i samverkan med upphandlingsstödsenheten och representanter för berörda förvaltningar
 ansvarar för uppföljning och internkontroll av sina inköp.

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

5.4

Upphandlingsstödsenhetens ansvar

Upphandlingsstödsenheten är den centrala organisation med inköps- och upphandlingskompetens, som organiseras under regionstyrelsen. Upphandlingsstödsenheten:
 ansvarar för att inköpsarbetet görs i samverkan med representanter för berörda förvaltningar.
 ansvarar för löpande utvärdering och förslag till revideringar av inköpspolicyn med tillhörande riktlinjer.
 ansvarar för det strategiska inköpsarbetet, det vill säga genomförandet av övergripande
styrning, ledning och strategisk analys inom inköpsområdet.
 har ett övergripande ansvar inom regionen för samverkan inom inköpsområdet inom
Region Gotland och med externa intressenter.
 arbetar för att utveckla regionens inköpsverksamhet och ansvarar för att Region Gotlands inköpsprocess är effektiv och ändamålsenlig.
 samordnar och effektiviserar regionens samlade inköp för att säkerställa affärsnytta och
totalkostnadseffektivitet.
 ansvarar för att planera och leda de regionövergripande upphandlingarna samt de
nämndspecifika upphandlingar som respektive förvaltning efterfrågar.
 utvecklar uppföljningen och utvärderingen av de inköp och avtal som görs.
 ger stöd, support och utbildning i inköpsfrågor samt utvecklar Region Gotlands digitaliserade inköp såsom e-handel.
 ansvarar för att sammanställa och publicera en regiongemensam upphandlingsplan.
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6 Förvaltning av Region Gotlands inköpspolicy
Regionstyrelsen ansvarar för att Region Gotlands inköpspolicy med tillhörande riktlinjer
implementeras ändamålsenligt och är väl kända hos berörda i nämnder och förvaltningar.

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Inköpspolicyn ska utvärderas och beslutas minst en gång under varje mandatperiod. Inköpspolicyn revideras även löpande vid behov. Regionstyrelsen ansvarar för att utvärdering
sker och bereds för beslut till regionfullmäktige.
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Regionstyrelsen

Rapport projekt NORMA- se kompetensen
Förslag till beslut i regionstyrelsen



Information om projektets slutrapport godkänns.

Ärendebeskrivning

Den demografiska utmaningen på Gotland gör att arbetsgivare har, eller står inför,
stora utmaningar gällande kompetensförsörjning. En växande befolkning med ökat
välfärdsbehov samtidigt som vi har stora pensionsavgångar och en minskad andel av
befolkningen i arbetsför ålder, gör att behovet av att ställa om vår verksamhet och
samtidigt arbeta med kompetensförsörjningen är en stor utmaning. En fjärdedel av
arbetsgivarna i det gotländska näringslivet upplever i dag svårigheter att hitta
arbetskraft med rätt kompetens. Inom många offentliga verksamheter är
bristsituationen ännu större. Befolkningsutvecklingen förstärker efterfrågan av
välfärdstjänster.
Projekt NORMA – se kompetensen har finansierats av Europeiska socialfonden (ESF)
och 10 arbetsgivare inklusive Region Gotland har deltagit under projektets tre år
2019-02-01 –2022-01-31.
Syftet och målet med projektet har varit att höja kompetensen och ledningsförmågan
hos de deltagande arbetsgivarna, genom att genomföra kompetenshöjande
utbildningsinsatser, förändra attityder och förnya synen på kompetens, utveckla nya
arbetssätt och prova nya arbetsmetoder för att skapa förutsättningar till att bredda
rekryteringsunderlaget och använda kompetens på nya sätt.
Målgruppen för projektet har varit chefer och medarbetare inom HR i de deltagande
organisationerna.
Genomförandet har skett i samverkan och bred förankring hos samtliga förvaltningar
inom Region Gotland och hos övriga tio arbetsgivare. Projektet har bidragit till
förändrad syn på kompetens och höjt medvetandet och belyst angelägenheten hos
deltagande arbetsgivare att mer medvetet och systematiskt förändra arbetssätt
implementera nya arbetsmetoder och skapa en inkluderande organisationskultur.
Den externa utvärderaren har bedömt måluppfyllelsen av projektet som god.
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Under projekttiden har flera politiska inriktningsbeslut fattats som går i linje med
projektets målsättning. Regionfullmäktige beslutade februari 2021 att anta den
regionala utvecklingsstrategin (RUS). RUS:en – Vårt Gotland 2040 – som ligger till
grund för en hållbar utveckling på Gotland och bryter således ner de 17 globala
målen i Agenda 2030 till 12 regionala effektmål. Ett av effektmålen lyder ”En
inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven”. Att säkra
kompetensförsörjning lyfts fram som en viktig prioritering och att stärka individens
möjlighet till egen försörjning är en viktig inriktning.
Ytterligare ett politiskt inriktningsbeslut, är regionfullmäktiges beslut som fattades
den 21 juni 2021 i samband med Arbetsmarknadsutredningen ”Arbetsmarknadspolitik
för framtida utmaningar”. En av beslutspunkterna lyder ”Samtliga nämnder får i

uppdrag att öka antalet arbetsplatser för personer utanför den reguljära
arbetsmarknaden”. Detta beslut ligger till grund för att Region Gotland bli en mer
inkluderande arbetsgivare
Bedömning

Projektet har bidragit till att identifiera utmaningar, öka insikten och engagemanget
men det är bara en start. För att nå de politiska beslut som har fattats genom antagna
mål i RUS och utifrån Arbetsmarknadsutredningen behövs fortsatta insatser göras
för att klara kompetensförsörjningen och bli ännu bättre på att tillvarata den förmåga
och arbetskapacitet som finns hos personer som i dagsläget befinner sig utanför
arbetsmarknaden.
Regionstyrelseförvaltningen delar bedömningen uttryckt i den externa utvärderingen,
där nedanstående insatser lyfts fram som särskilt viktiga att fortsätta med och
förstärka. Eventuella behov av resurser för att kunna upprätthålla uttryckta
ambitioner kommer att behöva tillgodoses.


Samordna praktik och arbetsmarknadsåtgärder genom att tydliggöra på vilket sätt
matchning av arbetssökande görs till arbetsplatser med rekryteringsbehov och
personer i till exempel praktik och arbetsträning via externa och interna aktörer.



Utveckling och implementering av metoden SAK (se och använd kompetens). Den externa
utvärderaren rekommenderar fortsatt användande av metoden när det gäller att ta
fram anpassade arbetsuppgifter. Efter genomförd SAK är det möjligt att matcha
rätt person till rätt arbetsuppgift.



Arbetsplatser erbjuder arbetsuppgifter vid samtliga nämnder och bolag inom Region
Gotland. Personer utanför den reguljära arbetsmarknaden erbjuds
praktik/anställning.



Handledarutbildning ger medarbetare ökad kompetens och bättre förutsättningar att
ta emot personer på praktik och arbetsträning.



Skapa förutsättningar till en inkluderande organisationskultur som ger ett socialt hållbart
arbetsliv. Fortsatta insatser för ledning och medarbetare.

Ekonomi
Bedömning att satsningarna i förlängningen kommer innebära minskade kostnader
totalt sett för regionen då utanförskap och ohälsa minskar.
Barnperspektiv
Att vuxna ses som en resurs för arbetslivet kommer att få effekt för hur barnen i
familjerna ser på sin egen roll i samhället och vilka möjligheter som finns. Genom
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möjlighet till egen försörjning och ökade inkomster minskar även risker såsom
barnfattigdom. Ekonomisk utsatthet kan bidra till en ökad stress i familjesystem
vilket riskerar att barnens behov inte tillgodoses i lika hög utsträckning.
Genusperspektiv
Möjlighet till förankring på arbetsmarknaden är viktigt för män, kvinnor och
personer med annan könsidentitet. I de konkreta satsningar på
arbetsmarknadsåtgärder som föreslås behöver en medvetenhet om och i så fall hur
olika insatser medvetet eller omedvetet riktas till män eller kvinnor, vilka som tar del
av olika insatser och hur även andra kan inkluderas genom aktivt arbete. Genom att
öka möjligheterna till förbättrad omvärldsspaning, analys med mera kan även
jämställdhetsperspektivet genomlysas tydligare inom detta område och leda till att
åtgärder utformas för att aktivt bidra till ökad jämställdhet.
Landsbygdsperspektiv
Möjlighet till förankring i arbetslivet är lika viktigt oavsett var på ön en person är
bosatt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-03-22
RAPPORT
Slutrapport NORMA- se kompetensen
Slutrapport utvärdering av projekt NORMA se kompetensen
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
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1 Sammanfattning
Den demografiska utmaningen på Gotland gör att arbetsgivare har, eller står inför, stora utmaningar gällande kompetensförsörjning. En växande befolkning med ökat välfärdsbehov
samtidigt som vi har stora pensionsavgångar och en minskad andel av befolkningen i arbetsför ålder, gör att behovet av att ställa om vår verksamhet och samtidigt arbeta med
kompetensförsörjningen är en stor utmaning. En fjärdedel av arbetsgivarna i det gotländska
näringslivet upplever i dag svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Inom
många offentliga verksamheter är bristsituationen ännu större. Befolkningsutvecklingen
förstärker efterfrågan av välfärdstjänster.
Projekt NORMA – se kompetensen har finansierats av Europeiska socialfonden (ESF) och tio
arbetsgivare inklusive Region Gotland har deltagit under projektets tre år.
Syftet och målet med projektet har varit att höja kompetensen och ledningsförmågan hos
de deltagande arbetsgivarna, genom att genomföra kompetenshöjande utbildningsinsatser,
förändra attityder och förnya synen på kompetens, utveckla nya arbetssätt och prova nya
arbetsmetoder för att skapa förutsättningar till att bredda rekryteringsunderlaget och använda kompetens på nya sätt.
Målgruppen för projektet har varit chefer och medarbetare inom HR i de deltagande organisationerna.
Genomförandet har skett i samverkan och bred förankring hos samtliga förvaltningar inom
Region Gotland och hos övriga tio arbetsgivare. Projektet har bidragit till förändrad syn på
kompetens och höjt medvetandet och belyst angelägenheten hos deltagande arbetsgivare
att mer medvetet och systematiskt förändra arbetssätt implementera nya arbetsmetoder och
skapa en inkluderande organisationskultur.
Den externa utvärderaren har bedömt måluppfyllelsen av projektet som god.

Dokumentnr BLA-08246 v 3.0

Ärendenr RS 2022/514 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Under projekttiden har flera politiska inriktningsbeslut fattats som går i linje med projektets
målsättning. Regionfullmäktige beslutade februari 2021 att anta den regionala utvecklingsstrategin (RUS). RUS:en – Vårt Gotland 2040 – som ligger till grund för en hållbar utveckling på Gotland och bryter således ner de 17 globala målen i Agenda 2030 till 12 regionala
effektmål. Ett av effektmålen lyder ”En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven”. Att säkra kompetensförsörjning lyfts fram som en viktig prioritering och att
stärka individens möjlighet till egen försörjning är en viktig inriktning.
Projektet har bidragit till att identifierat utmaningar, ökat insikten och engagemanget men
det är bara en start. För att nå de politiska beslut som har fattats genom antagna mål i RUS
och utifrån Arbetsmarknadsutredningen behövs fortsatta insatser göras för att klara kompetensförsörjningen och bli ännu bättre på att tillvarata den förmåga och arbetskapacitet
som finns hos personer som i dagsläget befinner sig utanför arbetsmarknaden.
Regionstyrelseförvaltningen delar bedömningen uttryckt i den externa utvärderingen, där
nedanstående insatser lyfts fram som särskilt viktiga att fortsätta med och förstärka. Eventuella behov av resurser för att kunna upprätthålla uttryckta ambitioner kommer att behöva
tillgodoses.
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Samordna praktik och arbetsmarknadsåtgärder genom att tydliggöra på vilket sätt matchning
av arbetssökande görs till arbetsplatser med rekryteringsbehov och personer i tex
praktik och arbetsträning via externa och interna aktörer



Utveckling och implementering av metoden SAK (se och använd kompetens). Den externa utvärderaren rekommenderar fortsatt användande av metoden när det gäller att ta fram anpassade arbetsuppgifter. Efter genomförd SAK är det möjligt att matcha rätt person till
rätt arbetsuppgift.



Arbetsplatser erbjuder arbetsuppgifter vid samtliga nämnder och bolag inom Region Gotland. Personer utanför den reguljära arbetsmarknaden erbjuds praktik/anställning



Handledarutbildning ger medarbetare ökad kompetens och bättre förutsättningar att ta
emot personer på praktik och arbetsträning



Skapa förutsättningar till en inkluderande organisationskultur som ger ett socialt hållbart arbetsliv. Fortsatta insatser för ledning och medarbetare.
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2 Bakgrund
Den demografiska utmaningen på Gotland gör att arbetsgivare har (eller står inför) stora
utmaningar gällande kompetensförsörjning. Mellan åren 2017 till 2026 finns framtagna prognoser från Sveriges kommuner och regioner att invånarna över 80 år kommer att öka med
51%, invånarna under 20 år kommer att öka med 9% medans invånare mellan 20-67 kommer att minska med 4%. Det betyder att bemanningsläget kommer bli en stor utmaning då
det blir färre personer i yrkesverksam ålder som ska ta hand om fler äldre och yngre.

Det finns ett behov att bredda rekryteringsunderlaget och därmed minska glappet mellan
det gotländska behovet av arbetskraft och de personer som står till arbetsmarknadens förfogande eller idag arbetar, men som inte har en kompetens som matchar nuvarande arbetsuppgifter. Projektet NORMA – se kompetensen är en fortsättning av projektet IpA (integration
på arbetsplatsen) som genomfördes 2016-2019. Projektet IpA finansierades av Europeiska

3 (24)

Region Gotland
Förvaltning
Projektledare

Norma –
Se kompetensen

Socialfonden och aktiviteter och insatser vände sig till deltagare och arbetsplatsers chefer,
integrationsombud och arbetslag. Erfarenheten visar att chefens inställning och ledarskap
är en avgörande nyckelfaktor för hur integrations- och inkluderingsarbetet utvecklas på arbetsplatsen. De chefer som förstått vinsterna i att bli en mera inkluderande arbetsplats och
visat en tydlighet, haft tålamod och tagit tid till att motivera sina medarbetare har varit de
mest framgångsrika i förändringsarbetet. Projekt IpA har i dessa fall kunnat synliggöra kompetensen hos personen vilket lett till att cheferna har kunnat matcha arbetsplatsens efterfrågan med den kompetens som deras praktikanter har kunnat erbjuda. Det i sin tur har stärkt
personens ställning på den gotländska arbetsmarknaden.
Huvudman för projektet NORMA – se kompetensen är Region Gotland och projektledare samt
processledare har varit anställda vid HR avdelningen, Regionstyrelseförvaltningen.
De deltagande arbetsgivarna är följande:
1. Region Gotland ( huvudman)
2. Gotlandshem
3. Länsförsäkringar Gotland
4. Payex
5. COOP
6. ICA Maxi
7. Campus Gotland, Uppsala Universitet
8. Uniguide
9. Gotlands Slagteri
10. Cementa
11. Destination Gotland
12. Länsstyrelsen Gotland
Målgruppen för projektet har varit medarbetare inom HR och chef/ledning (c:a 360 personer), med syfte att på olika sätt höja kompetensen och öka förståelse för ett inkluderande
synsätt och ledarskap som leder till mångfald på arbetsplatsen. Genom att rekrytera bredare och inkludera personer med utländsk bakgrund, med funktionsnedsättning eller som
av någon annan orsak står långt från arbetsmarknaden klara komptensförsörjningsutmaningen och ger förutsättningar för socialt hållbart arbetsmarknad.

Syftet med projektet har varit att öka kompetensen och ledningsförmågan hos utvalda arbetsgivare så att de blir mer attraktiva och inkluderande för personer med utländsk bakgrund, med funktionsnedsättning eller av annan anledning står långt från arbetsmarknaden.
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2.1 Syfte
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Lappalainenen/Nyberg

Lappalainenen/Nyberg

2.2 Mål
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Målet för deltagarna har varit att öka förståelsen kring de fördelar som finns med ett inkluderande synsätt samt öka kompetensen hos målgruppen att kunna leda sin arbetsplats mot
mångfald och inkludering. Målet har också varit att det skulle ske förändringar i verksamheterna. För att verksamheterna ska kunna utvecklas till inkluderande arbetsplatser behöver
hinder identifieras och rivas, förändringsförmågan höjas och även förmågan att arbeta med
mångfald och inkludering. Mål, att öka rekryteringsunderlaget för deltagande arbetsgivarna.
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3 Genomförande
3.1 Start och Analysfas

Projektet startade januari 2019 och avslutades den sista januari 2022. Projektet har genomförts enligt Region Gotlands projektmodell.

Projektmodellen är vedertagen och förankrad inom Region Gotland. Nedan beskrivs de
olika rollernas ansvar för genomförandet av projektet.
1. Projektledarens ansvar är att leda, driva och kvalitetssäkra projektet enligt projektdirektivet fram till slutprodukt, samt återkoppla till styrgrupperna på tjänstepersonsnivå samt politisk nivå, intern och extern referensgrupp. Projektledaren har det
övergripande ansvaret för de olika processer som nämns nedan.

3. Projektgruppens ansvar är att bistå projektledaren i det samlade arbetet med att planera och genomföra aktiviteter, analysera och sammanställa material under arbetets
gång och att identifiera viktiga vägval som behöver tas upp för beslut. Projektgruppens medarbetare har olika kompetenser som tas tillvara genom delansvar för olika
processer i arbetet.
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2. Styrgruppens ansvar är att säkerställa att projektets resultat är i linje med projektdirektiv, att projektet följer projektplanen och att aktivt stödja projektledaren. Styrgruppen tillför projektet de resurser som behövs för att projektet ska nå uppsatta
mål. Styrgruppen fattar beslut inom projektets ramar tillsammans med projektägaren. Styrgruppen beslutar om och följer upp projektets budget samt bidrar till att
förankra projektets process och resultat.

För att skapa delaktighet i projektet har modellen delaktighetstrappan använts. Delaktighetstrappan är en modell som är del i Region Gotlands projektmodell. Delaktighet är en
viktig förutsättning för att nå goda resultat. Att kommunicera och skapa delaktighet är en
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viktig förutsättning för att skapa engagemang och motivation och skapa förutsättningar för
implementering av önskade projektresultat.

Pandemin har påverkat genomförandet av projektet. Det har varit stora utmaningar för
målgruppen att avsätta tid och resurser för deltagande. Arbetet har genomförts agilt med
ständiga anpassningar utifrån skiftande förutsättningar.

Projekt som finansieras av Europeiska socialfonden ska alltid ha en förändringsteori. Förändringsteorin har tagits fram i samarbete med den externa utvärderaren och förankrats i
styrgruppen. Förändringsteorin ska visa på resultat på kort, mellan och lång sikt inom ramen för projekttiden. De aktiviteter som genomförs ska vara tydligt kopplade till förändringsteorin. Förändringsteorin finns på tre olika nivåer; individ, organisation och strukturell. Förändringsteorin ligger till grund för projektet och ska bidra till de övergripande målen om att Gotland ska kunna möta framtida utmaningar, att den gotländska arbetsmarknaden har tillgång till rätt kompetens samt ha en inkluderad organisationskultur. De långsiktiga effekterna i förändringsteorin är olika strategier och riktlinjer såsom Regionala utvecklingsstrategin för Gotland (RUS), Integrationsstrategin, Länsstyrelsen Gotland, strategisk
plan för kompetensförsörjning, Region Gotland, Jämställdhetsstrategi Gotland.
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I uppstartsfasen tillsatts styrgrupp, projektgrupp samt identifiering av nyckelpersoner och
referensgrupper. Det rekryterades en projektadministratör samt upphandlades en extern utvärderare (VETA Advisor AB). Utvärderingen har utgått ifrån fyra utvärderingskriterier –
genomförande, relevans, måluppfyllelse och hållbarhet. En hög måluppfyllelse kan oftast
förklaras av ett gott genomförande och en hög relevans. En hög måluppfyllelse är också en viktig förutsättning för att resultaten tas om hand till exempel i form av en implementering.
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Nedan visas den övergripande förändringsteorin.

Förändringsteorin på individnivå ska leda till önskade effekter. Målgruppen på denna nivå
är enhetschefer och medarbetare inom HR ( bild nedan).
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Förändringsteorin på organisationsnivå ska leda till önskade effekter på lång sikt. ( bild nedan).
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Förändringsteori på strukturell nivå (se bild nedan).
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3.2 Projektorganisation

Projektorganisationen har förändrats under projekttiden på grund av olika yttre omständigheter och insikter under projektet. Pandemin har gjort att förutsättningarna för genomförandet ständigt har förändrats. Styrgruppen har varit beständig under hela projekttiden.
Projektgruppen var arbetande under 2020 och under 2021 så organiserades arbetet i operativa arbetsgrupper kopplade till 5 arbetsområden. Vårt arbete har varit agilt och har under
projekttiden anpassat genomförandet utifrån interna och externa förutsättningar för att få
en optimalt genomförande.
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Styrgruppen bestod av följande:
- Lotta Israelsson, HR-direktör vid Region Gotland
- Johann Malmström, enhetschef för hållbar tillväxt, Region Gotland
- Stefaan De Maecker, enhetschef för social välfärd, Region Gotland
- Carl-Johan Stålhammar VD för Coop Gotland
Initialt bestod projektgruppen av följande:
- Representant från resursteamet, social och omsorgsförvaltningen, Region Gotland
- Representant från HR, regionstyrelseförvaltningen
- Representant enhetschef HR, Regionstyrelseförvaltningen
- Representant enhetschef integration & tf enhetschef Arbetsmarknad
- Representant näringslivsstrateg kompetensförsörjning, regional utveckling, hållbar
tillväxt, regionstyrelseförvaltningen
- Representant butikschef vid COOP Gotland
- Representant Länsförsäkringar Gotland

Vid projektslutet så var bemanningen följande:
- Projektledare: 80%
- Processledare 50 %
Medarbetare som i del av sin tjänst deltog
- Processledare HR specialist vid HR-enheten, regionstyrelseförvaltningen
- Processledare HR-specialist vid HR-enheten, regionstyrelseförvaltningen
- Processledare pedagog vid mellanstadieklass
- Processledare pedagog mellanstadieklass
- Processledare arbetskonsultent vid avd Arbetsliv och etablering
- Processledare arbetskonsultent vid avd Arbetsliv och etablering
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Under hösten 2020 förändrades organisationen för att få mer kraft i genomförandet. Vi
valde då att arbeta i olika arbetsområden.

Följande referensgrupper/verksamheter har deltagit i den fördjupade problemanalysen:
 Arbetsförmedlingen
 Samverkansråd
 Tillgänglighetsråd
 Medarbetare vid Region Gotland som har deltagit i projektet iPA
 Finsam – Samverkansförbund
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Projektets huvudman är Region Gotland. Projektledaren och processledaren har tillhört
HR-avdelningen vid regionstyrelseförvaltningen. Under hela projekttiden har projektledaren rapporterat löpande till HR-direktör vid Region Gotland.
3.3 Kommunikation, spridning och påverkansarbete

I projektet har det tagits fram en kommunikationsplan. Planen har legat till grund för kommunikationsaktiviteter och beslutats i styrgruppen. Projektet har skapat
filmer, lagt ut information på hemsida, sänt ut nyhetsbrev till deltagare, delat information
på Instagram, deltagit i programpunkter under Almedalsveckan samt intervjuats i press.
Genom en bred spridning och information av projektets genomförande och mål har projekt
NORMA fått en god förankring i olika sammanhang och beslutsnivåer. Som en del i påverkansarbetet har det löpande skett återkopplingar till politiskt förtroendevalda. Samtliga förtroendevalda var inbjudna till slut- och spridningsseminariet. Projektledaren har varit föredragande vid tillgänglighetsrådet. Tillgänglighetsrådet är Region Gotlands samverkan med
organisationerna som företräder personer med funktionsnedsättning. Rådets arbete bygger
på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rådet är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen och referensinstans för funktionshinderrörelsen. Projektledaren har vid flera tillfällen informerat om projektet vid Region Gotlandscentrala samverkanskommitté, samverkan mellan fackliga organisationen och arbetsgivaren
Region Gotland. Även deltagit vid Samordningsförbundet Finsams nätverk och informerat
om projektet. Samtliga deltagare i nätverket var inbjudna till slut- och spridningsseminariet.
Inom Region Gotlands operativa organisation har projektledaren föredragit projektet vid
HR-nätverket, kvalitetsnätverket, verksamhetsutvecklingsnätverket samt strategnätverket.
Enligt den externa utvärderingen så finns det en god kännedom och samsyn kring projektets mål och syfte. Gällande information till politiken så har projektledaren presenterat genomförandet och resultat av projektet i regionstyrelsens arbetsutskott och det kommer att
skrivas en tjänsteskrivelse med rekommendationer till fortsatt arbetet och rekommendationer.
3.4 Kartläggning

I kartläggningen har det genomförts intervjuer med HR-chefer vid de deltagande arbetsgivarna. Totalt har 18 personen intervjuats (Region Gotland har en HR-chef vid respektive
förvaltning, sex totalt).
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Frågor som ställdes vid intervjun var följande:
- Hur ska ni som arbetsgivare kunna säkra kompetensförsörjningen i framtiden?
- Hur arbetar ni idag med inkludering av personer med funktionsnedsättning och utrikesfödda?
- Vad ser ni för utmaningar?
Svaren skilde sig stort mellan de olika arbetsgivarna/organisationerna. Några arbetsgivare
har inte ännu märkt av ett vikande antal sökande till tjänster medan andra redan nu har
stora utmaningar med kompetensförsörjning. Vissa arbetar redan systematiskt med inkludering, då det ser det som viktigt i sitt varumärke då det leder till affärsnytta och stärkt innovationskraft i verksamheten. Andra ser att de har så stora utmaningar med kompetensförsörjning att de redan idag rekryterar den personal ur målgruppen som uppfyller kompenskraven (en arbetsgivare har 40% utlandsfödda medarbetare) och ser inte att de gör
speciella satsningar för inkludering. Flera företag önskar att få mångfald i sin personalgrupp
men att de inte får medarbetare utanför norm att söka de tjänster som utannonseras hos
dem. Flera arbetsgivare ser att de skulle öka innovationskraften i sin verksamhet om det
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hade större mångfald i sin personalgrupp. Arbetsgivarna olika har olika strategier och fokus
när de beskriver utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Vissa ser att de kommer
att satsa på digitalisering för att bli en mer attraktiv arbetsgivare för att locka personal. Sammanfattningsvis är att vissa företag har fokus på kompetensförsörjning och andra har fokus
på att öka mångfald i sin organisation.
En enkät sändes ut till samtliga deltagande chefer och medarbetare inom HR för att inventera och kartlägga behov av aktiviteter och insatser (ca 250 personer). Totalt svarade 90
personer på enkäten. I enkäten så visar svaren på tre områden, dessa områden är följande:
 Ökad kunskap i hur vi ska kunna använda rätt kompetens på rätt plats, ökade kunskap i metoden rätt använd kompetens, 50,3% 79 personer
 Hur ska vi bli bättre på att rekrytera med mångfaldsfokus så att vi inte utestänger
presumtiva kandidater, 53,5% 84 personer
 Ökad kunskap i förändrings- och utvecklingsarbete för att möte framtidens kompetensförsörjningsutmaning
Områden där det kommer att erbjudas utbildningar/aktiviteter och workshops under projekttiden är följande:
 Förändringsledning och verksamhetsutveckling
 Goda exempel av inkluderande ledarskap och mångfald
 Ökad kompetens i att rekrytera personer med funktionsnedsättning
 Ökad kompetens i hur vi ska använda rätt kompetens på rätt plats
 Ökad kompetens inom värderingsfri/ inkluderande rekrytering
Under projektet har det genomförts en mängd möten i arbetsgrupper, referensgrupper och
med nyckelpersoner. Vi har haft workshops och använt olika typer av digitala verktyg.
Målet har varit att ha en hög delaktighet och skapa förutsättningar för samskapande så att
arbetet har en hög relevans som leder till hög hållbarhet. Under hela projekttiden har det
varit viktigt att ha fokus på nyttan av projektet.
Under projekttiden genomfördes följande möten:
 Styrgrupp, 12 möten
 Projektgrupp, 7 möten
 Referensgrupp, facklig samverkan
 Referensgrupp, Tillgänglighetsrådet
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Redovisningen till Statistiskt Central byrån över antalet deltagare som deltagit i olika aktiviteter och utbildningar.
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Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram kompetensförsörjningsstrategier
för att möta kompetens försörjningsutmaningarna. Vi har valt ut 3 av 9 strategier att arbeta
med i projektet. Vi har gjort bedömningen att dessa strategier har bäring för samtliga arbetsgivare i projektet. De strategier som vi fokuserat på är strategin att stärka ledarskapet,
rekrytera bredare och använd kompetensen rätt.
SKR beskriver de olika strategierna följande;


Stärk ledarskapet - Goda organisatoriska förutsättningar och stödstrukturer är viktigt för att
det ska vara utvecklande och hållbart att vara chef. Det handlar bland annat om antalet underställda medarbetare, tillgång till administrativt och tekniskt stöd, närhet till närmsta chef för dialog samt tillgång till arenor där chefer kan mötas och ge varandra stöd.



Rekrytera bredare - Välfärdens arbetsgivare behöver se och ta tillvara all kompetens.



Använd kompetens rätt - Kompetensutmaningen kommer inte att lösas enbart genom att re-

Samtidigt som kompetensbehoven är stora finns många personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsgivare spelar en viktig roll genom att tidigt knyta kontakt och möjliggöra praktik
och anställning. Det gör att personerna kan få nödvändiga erfarenheter för rätt jobb. Jämställda
arbetsplatser är attraktiva arbetsplatser för både kvinnor och män. Idag är fyra av fem anställda i
kommuner och regioner kvinnor. Ta vara på intresset hos unga men även intresset hos de som jobbar i andra branscher. Informera om och låt fler pröva på jobben.
krytera fler medarbetare. Det är viktigt att den kompetens som finns i organisationen används och
utvecklas utifrån verksamhetens behov. När normer och gamla arbetssätt utmanas kan den samlade kompetensen användas bättre. Varje arbetsplats behöver gå igenom verksamheten utifrån de
arbetsuppgifter som behöver utföras för att nå verksamhetsmålen. Genom att tillsammans med
medarbetarna se över vad som görs, vem som utför uppgifterna och hur arbetet genomförs kan den
samlade kompetensen användas på ett bättre sätt. Det kan leda till att arbetsuppgifter kan flyttas
mellan yrkesgrupper – eller att nya yrkesgrupper och kompetenser som tidigare inte funnits i verksamheten blir en del av lösningen. Det kan också handla om att samla kompetenser i team med
syftet att använda kompetensen bättre.

Arbetsområdena är följande:
 Organisationskultur
 Ledarutveckling
 Rekrytera bredare
 Använd kompetensen rätt
 Inkluderande rekrytering
Vissa områden har nära koppling till varandra. Så som organisationskultur och ledarutveckling samt använd kompetensen rätt och rekrytera bredare.
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Utifrån förändrings- och behovskartläggningen har vi valt att göra arbetsområden. Inom
dessa arbetsområden har olika arbetsgrupper och nyckelpersoner bidragit med framdrift av
projektet. Dessa arbetsområden har varit under olika tider i projektet vart olika aktiva.
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4 Projektets resultat
4.1 Organisationskultur

För att förändra en organisationskultur att bli mer inkluderande är ett långsiktigt arbete.
Under projekttiden har det genomförts en mängd olika typer av aktiviteter, utbildningar
och kompetenshöjande insatser som ska leda till en insikts-, kompetens- och attitydförflyttning som leder till mer inkluderande organisationskultur. Inkluderande och välfungerande
arbetsgrupper med god psykosocialmiljö där konflikter bemöts och hanteras har varit målet. För att ge verksamheterna (chef och medarbetare) förutsättningar att arbeta proaktivt
har det i projektet tagits fram 2 olika typer av dialogstöd.
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1. Grogrunder till konflikter, Filmer med Morgan Alling och dialogstöd
För att skapa en inkluderande organisationskultur måste arbetsplatsen ha en god psykosocial arbetsmiljö. Som ett led i att skapa goda förutsättningar har det tagits fram filmer
och dialogstöd. Filmerna har tagits fram i tillsammans med deltagare från fack, chefer,
personal inom HR samt kvalitet och utveckling. Morgan Alling och Stefan Blomberg
har skapat filmerna Målet med filmerna och dialogstödet har varit att skapa inspiration
och stöd till chef och medarbetare och skapa goda förutsättningar till dialog där konflikter bemöts och hanteras. Filmerna ska skapa igenkänning och ett gemensamt språk
inom ett svårt ämne/område. De sex filmerna lämpar sig bäst för grupper som vill öka
dialogen om grogrunder för konflikter och förbättra samtalsklimatet i sin arbetsgrupp.
Filmerna har olika teman där de belyser olika grogrunder till konflikter.
2. Tänk utanför boxen, Ett spel med värderingsövningar som görs i grupp på din
arbetsplats
Arbetsgrupper som består av chefer, medarbetare vid HR och kvalitet och utveckling
har tagit fram värderingsövningar, frågeställningar och påståenden samt en spelplan.
Spelet ”Tänk utanför boxen” är ett verktyg för att få till dialog i en arbetsgrupp kring
värderingar och roller på arbetsplatsen. Samtliga arbetsgivare har fått ett spel för att
sprida inom sin organisation.
4.2 Ledarutveckling

Under projekttiden har det genomförts och erbjudits utbildningar, föreläsningar och semi-

14 (24)

Region Gotland
Förvaltning
Projektledare

Norma –
Se kompetensen

narium. Dessa insatser ska ge chefer en ökad kunskap som leder till ökad kompetens- och
attitydförflyttning. Samtliga deltagande arbetsgivare har bjudits in till samtliga utbildningar/föreläsningar.












Utbildning i förändringsledning- för att klara de framtida utmaningarna måste
chefer kunna leda i förändring. Kursen omfattade 2,5 dagar samt arbete både före
och mellan utbildningstillfällena. Den var obligatorisk för Region Gotlands 250
chefer.
Utbildning inom Universellt Utformad Arbetsplats (UUA)
Föreläsning, Hur påverkar normer vår arbetsmiljö med Lisa Andersson Tegner
Föreläsning, Hur blir vi Sveriges bästa verksamhet med Henrik Larsson
Föreläsning, Att hantera besvärliga människor med Morgan Alling
Föreläsning, Hur stoppa mobbing och kränkande särbehandling med Stefan Blomberg
Föreläsning, Det ska vara lätt att göra rätt (Nudgin) med Niklas Laninge
Föreläsning att hitta arbetslusten igen med Christina Stielli
Föreläsning, Hur ska verksamheten överleva i en ständigt föränderlig omvärld med
Tuva Palm
Teaterföreställning Churchill var inte heller klok

Vi har även bjudit in till frukostseminarium där i deltagare i projektet har delta med sig av
goda exempel.
 Erfarenhetsutbyte kring inkluderande ledarskap
 Inkluderande rekrytering
4.3 Använd kompetensen rätt

I projektet identifierades utmaningar på arbetsplatserna och motstånd hos cheferna att ta
emot personer på praktik. Ofta så påtalades att de verksamheterna inte har några lämpliga
arbetsuppgifter att erbjuda samt att det inte finns någon person som kan vara handledare.
Det blev tydligt att, för att kunna rekrytera bredare så måste arbetsgivarna kunna erbjuda
lämpliga arbetsuppgifter. En processledare rekryterades i mars 2019 för att ansvara för att
utveckla och testa en metod där verksamheterna använder sina medarbetares kompetens på
rätt sätt. Processledaren ansvarade för att utveckla och testa metoden.

Metoden går ut på att personalen i en verksamhet tillsammans diskuterar vilka arbetsuppgifter som var och en utför som inte ingår eller stödjer genomförandet av uppdraget. Utifrån resultaten kan verksamheten utveckla en förbättrad arbetsfördelning och utveckla
verksamheten tillexempel genom att skapa en eventuell ny funktion av vissa arbetsuppgifter.
Dokumentnr BLA-08246 v 3.0
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Metoden Se och använd kompetensen Rätt (SAK)
I projektet har det utvecklats en metod som heter SAK – se och använd kompetensen som
är en metod att använda medarbetarnas kompetens på rätt sätt. Samtliga deltagande arbetsgivare har erbjudits att delta i utvecklingen av metoden. Endast arbetsgivaren Region Gotland har valt att delta.

Det har under projektet varit sju personer (på olika tjänstgöringsgrad) som deltagit i utvecklingsarbetet som processledare för SAK.
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Följande förvaltningar och enheter har deltagit och varit med och testat metoden:







Regionstyrelseförvaltningen: enheten för regional utveckling och enheten för HRstöd
Teknikförvaltningen: enheten för kundtjänst och avfallsenheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen: enheten för miljö- och hälsoskydd
Socialförvaltningen: rekryterings- och bemanningsenheten samt avgiftsteamet
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen: ESF-projekt och dialog om delaktighet
med SAK i projektet ”Barnskötare i fokus”
Avdelningen arbetsliv och etablering, UUA

Resultat efter SAK
- En person har fått anställning vid en verksamhet där metoden SAK genomförts på
arbetsplatsen. Ytterligare en verksamhet har inlett en rekryteringsprocess och målsättningen är att rekrytera en medarbetare utifrån SAK-uppgifter.
- Ett flertal sorteringar och identifieringar av arbetsuppgifter som är mjöliga att digitaliseras har gjorts.
.
SAK metoden är samskapande och nedan finns en beskrivning av de olika stegen:


Förberedande möte: processtöd tillsammans med ansvarig chef går igenom syftet
med SAK och processens olika moment. Vid förberedandemöte är det viktigt att
syftet med varför man väljer att göra SAK blir tydligt. Detta för att kunna förmedla
till medarbetare i arbetsgruppen samt för att processtödjare ska kunna planera för
ett bra upplägg vid de två olika workshopstillfällena. Processtödjare och chef ansvarar tillsammans för att sätta en tidplan för processen.



Workshop 1
Vid workshop 1 påbörjas arbetet med att kartlägga arbetsuppgifter. I arbetet används med fördel en gemensam plattform såsom Padlet, Excel eller liknande. I
stora grupper delas arbetet upp i mindre grupper.
Arbete mellan workshop 1 och 2. Där arbete behövs fortsätter deltagarna arbetet
med att kartlägga arbetsuppgifter.
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Workshop 2
Vid workshop 2 påbörjas arbetet med att sortera och kartlägga de arbetsuppgifter
som kommit fram.
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Två HR-specialister har under 5 månader gjort fördjupade kartläggningar och analyser av
SAK-metoden för att se ifall den kan vara till stöd för chefer. De skriver i sin sammanfattning:
”Utifrån vårt arbete ser vi att behovet av processtöd i metoden kan se väldigt olika ut utifrån uttalat syfte
som man väljer att använda metoden inom. Idag saknas en naturlig mottagare efter det att SAK-arbetet är
gjort. Vi ser att denna mottagare, i de fall SAK används i syftet att bredda rekrytering, bör vara arbetsmarknads- och integrationsenheten där det finns kompetens, kunskap och kontakt med målgruppen för
detta område. Det finns också idag medarbetare på integrations- och arbetsmarknadsenheten som varit med
i arbetet av att utforma SAK och därför också har utbildats och fått kunskap i att använda metoden samt
testat den i verksamheter. Metoden är också något som de fortsätter att använda i sitt arbete att få fram
praktikplatser”.

SAK i Region Gotlands kvalitetshandbok
Resultatet av projekt Normas framtagande av metoden kommer att finnas beskriven i kvalitetshandboken med tydliga instruktioner om metoden samt processens olika steg. Målet är
att det ska tas fram en tydlig handbok för detta.
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Det har beslutats att SAK-metoden kommer att finnas i stöd- och styrdokument samt användas på olika platser vid Region Gotland utifrån olika syften och i mån av resurser efter
projektets avslut.

SAK i Region Gotlands strategiska bemanningsplanering
I arbetet med strategisk bemanningsplanering ser man över de olika delar som finns inom
bemanningsprocessen och där kapacitetsplanering är ett steg. I detta steg, som beskrivet
nedan, ser man att SAK är en naturlig del i det arbetet. Arbetet med strategisk bemanningsplanering fortsätter under 2022 där bland annat ett arbete görs tillsammans med förskolan
på Gotland och där SAK är en tydlig del i det fortsatt arbetet i steget för kapacitetsplanering.
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SAK i Region Gotlands rekryteringsprocess
Det första steget i Region Gotlands rekryteringsprocess är ”Analys av bemanningssituationen”. Syftet är att se över om det är något som kan påverka om rekrytering ska genomföras
eller inte utifrån exempelvis förändringar. Här kan SAK-metoden vara ett sätt att skapa förutsättningar och kunskap kring rekryterande verksamheters behov och eventuellt förändrade underlag till rekrytering.
Rekryterande chef behöver ställa följande frågor:
 Vilka förändringar står verksamheten inför?
 Kan arbetsuppgifterna i den vakanta anställningen dras in alternativt delas på upp
på andra medarbetare?
 Har den vakanta anställningen rätt innehåll?
 Ska innehållet förändras?
 Är sysselsättningsgraden den rätta?
SAK i rehabiliterings- och omställningsarbetet vid Region Gotland
Vi kan se att metoden kan vara applicerbar på arbetet i rehabilitering och omställning, men
det krävs att metoden testas i detta syfte. Detta är något som inte hunnits med under vårt
arbete med att analysera och utvärdera metoden.
SAK i satsningen Kompletterande kompetenser vid Region Gotland
Två medarbetare vid två rektorsområden har under läsåret 2021, på uppdrag, startat projektet kompletterande kompetenser. Målet med arbetet är att få fler lärare att stanna kvar i organisationen samt kunna lokalisera rätt person på rätt plats. Arbetet har innefattat workshops på
två skolområden (St Hans/Norrbacka/Polhem och Solklintskolan/Fole), enkätundersökningar, samt möten med olika aktörer inom skolomsorgen såsom fritidsverksamhet, fritidsgårdar och socialpedagoger. Även sittningar tillsammans med skolor på fastlandet som redan arbetar med kompletterande kompetenser har genomförts.
Samtliga av dessa frågor kan arbetas vidare med i en SAK-process och också vara ett verktyg i framtagandet av aktuell kravprofil för tjänster. Utifrån intervjuer av med chefer, och
utifrån VETAS utvärdering av SAK metoden konstateras att metoden är inkluderande och
samskapande. Processtöd och/eller utbildningsmaterial i en handbok behöver ses över för
att kunna erbjudas på bredare front.
4.4 Rekrytera bredare

Dokumentnr BLA-08246 v 3.0

Ärendenr RS 2022/514 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För att kunna rekrytera bredare så ser vi att SAK-metoden är en framgångsfaktor och
ibland en förutsättning. Då är det möjligt att matcha rätt person till rätt arbetsuppgift.
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Nytt arbetssätt vid avdelningen för arbetsliv och etablering Region Gotland
Under projekttiden har nya arbetssätt utvecklats vid avdelningen för arbetsliv och etablering, Region Gotland, för att möjliggöra en bredare rekrytering hos arbetsgivare med rekryteringsbehov.

Höstens utbildning var en fortsättning på tidigare handledarutbildningen där man valt att
fokusera på följande områden:
 Vägen fram till anställning
 MI, fördjupning i samtalsteknik
 Välkommen till jobbet – inkluderande handledning
 Norma, SAK och sammanfattning av dagen
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Handledarutbildning
Avdelningen arbetsmarknads- och integrationsenheten. Region Gotland har under hösten
2021 erbjudit två tillfällen i handledarutbildning. Under våren har de, tillsammans med projekt Norma tagit fram och genomfört en handledarutbildning som riktat sig till de enheter
som tar emot feriearbetare. Handledarutbildningen har visat sig vara uppskattad av medarbetare som deltagit. Vid första tillfället, när man riktade utbildningen, deltog 21 personer
från 13 olika arbetsplatser. I svaren från utvärderingen meddelar 81,8% att utbildningen
uppfyllde deras förväntan och 81,8% uttryckte att de efter avslutad utbildning var mer rustade för att ta emot feriearbetare. Bland svaren i utvärderingen finner man att de man tar
med sig är att motiverande samtal och bemötandet av målgruppen och deras perspektiv är
viktigt. Man efterfrågar också fler verktyg i att kunna bemöta målgruppen ungdomar på ett
bättre sätt. Arbetsmiljöfrågor och erfarenhetsutbyte lyfts också upp som viktiga aspekter
samt vikten av att kunna få kunskap i vad som är bra arbetsuppgifter och hur man ska
tänka när man gör schema.

De genomförda utbildningstillfällena har fått goda betyg där deltagarna intygar att det varit
bra att få en tydlig överblick över olika anställningsformer och vägen fram till anställning
och information kring det stöd som kan erbjudas. Deltagare beskriver att de fått kunskap
om vad inkluderande handledning innebär. Det som efterfrågas mer av i framtida handledarutbildningar är MI och samtalsteknik, då man ser att det är ett mycket användbart verktyg i rollen som handledare. Deltagare har också i sin utvärdering av utbildningen meddelat
att man ser att utbildningen bör ges fysiskt och inte digitalt, detta för att få de bästa förut-
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sättningarna för diskussion och erfarenhetsutbyte. Utvärderingen visar också att det finns
en vilja att få till erfarenhetsutbyte mellan handledare, gärna i form av nätverksträffar. Utifrån chefers svar vid våra intervjuer tror vi att handledarutbildningen är ett bra verktyg för
att öka kunskapen hos chefer och medarbetare kring att arbeta med breddad rekrytering
och att det är något som bör erbjudas i större utsträckning än vad som görs idag.
4.5 Inkluderande rekrytering

Ett utvecklingsområde som identifierades var att verksamheterna behöver se över hur rekryteringen genomförs och hur rekryteringsprocessen kan bli mer inkluderande. Risken är
att vissa kandidater utestängs på grund av kriterier eller på vilket sätt rekryteringen genomförs. Region Gotland, Socialförvaltningen, enheten för bemanning, har förändrat sitt arbetssätt och erbjuder nu drop- in intervjuer för kandidater som har utmaningar att skriva
ansökningar via dator. De har även utvecklat och fördjupat samarbetet med Arbetsförmedlingen. Företaget Payex har gjort en medveten satsning och tillsatt en arbetsgrupp att se
över hur de kan bli mer inkluderande. De har bland annat förändrat rekryteringsprocessen
och valt att anonymisera kandidater för att ha fokus på varje individs kompetens.
Vid HR-enheten vid regionstyrelseförvaltningen har en arbetsgrupp kartlagt och analyserat
Region Gotlands rekryteringsprocess utifrån att den ska vara inkluderande
Under våren 2021 genomfördes en digital utbildning i kompetensmetoden vid 4 tillfällen á
1 timme. Fyra arbetsgivare deltog. Metoden riktar sig till arbetsgivare som arbetar/vill arbeta för ökad mångfald och inkludering. Kompetensmetoden är ett strukturerat stöd och
vägledning för dig som chef eller rekryterare för att ge förutsättning till att rekrytera bredare. Arbetsgivare gör en analys av sin verksamhet och arbetar fram en handlingsplan utifrån sina utmaningar. Metoden fick goda omdömen.
4.6 Politiska inriktningsbeslut

Ytterligare ett politiskt inriktningsbeslut som fattat under projekttiden, är regionfullmäktiges beslut som fattades den 21 juni 2021 i samband med Arbetsmarknadsutredningen ”Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar”. En av beslutspunkterna lyder ”Samtliga nämn-

der får i uppdrag att öka antalet arbetsplatser för personer utanför den reguljära arbetsmarknaden”. Detta beslut ligger till grund för att Region Gotland ska bli en mer inDokumentnr BLA-08246 v 3.0
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Under projekttiden har flera politiska inriktningsbeslut fattats som går i linje med projektets
målsättning. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) beslutades 2020 i Regionstyrelsen.
RUS:en .- vårt Gotland 2040 – ligger till grund för en hållbar utveckling på Gotland, och
bryter således ner de 17 globala målen i Agenda 2030 till 12 regionala effektmål. Visionen
lyder "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.”. För att nå visionen så har det identifierats ett antal utmaningar. En av utmaningarna är att säkra kompetensförsörjningen. För att klara kompetensförsörjningen har
det gjorts prioriteringar. En av prioriteringarna lyder: ”Skapa en jämställd, inkluderande arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv”. Projekt Norma – se kompetensen ligger i linje med den regional utvecklingsstegen.

kluderande arbetsgivare.
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4.7 Deltagande arbetsgivare

De deltagande arbetsgivarna har haft olika ingångsvärden för deltagande i projektet. De
olika arbetsgivarna har även haft olika förutsättningar för aktivt deltagande i projektet på
grund av pandemin eller av andra utmaningar internt eller externt. Under projektet så har
nio av tio arbetsgivare deltagit i någon eller flera av aktiviteterna.
Vissa arbetsgivare ser att mångfald och en inkluderande organisationskultur är en del i deras affärsstrategi. Denna strategi är satt i system när de rekryterar och ses som en styrka och
en del i varumärket som kommuniceras utåt. De ser att mångfald ökar innovationskraften
och bidrar till att skapa en social hållbart arbetsplats. En annan arbetsgivare som har stora
rekryteringsbehov, rekryterar redan idag de kandidater som uppfyller kriterierna i projektet.
Denna arbetsplats har många medarbetare med olika nationaliteter och har genom att skapa
en god introduktion, tydligt mentorskap med handledning och team med mångfald skapat
en inkluderande organisationskultur. Några arbetsgivare påtalade att idag inte har några rekryteringsutmaningar, men vill förbereda sin organisation inför framtiden.

5 Utvärdering
Under projekttiden har den externa utvärderaren VETA Advisor AB haft dialog med projektledaren utifrån utvärderingsplan som fastställts i styrgruppen. De har vid flera tillfällen
deltagit i styrgruppsmöten för delgivande av resultat samt dialog kring det fortsatta utvärderingsarbetet. De har deltagit vid spridningsseminarium, där resultat av djupintervjuer och
enkätsvar redovisats samt vid projektets slutseminarium, där de redovisat projektresultat
och rekommendationer till det fortsatta arbetet. Den externa utvärderarens arbete kan delas
in i tre faser. I den första fasen deltog utvärderaren tillsammans med projektgruppen i framarbetandet av fram projektets förändringsteori. I den andra fasen gjordes datainsamling
som syftade till att ge projektgruppen underlag för att göra justeringar under projekttiden
och i den tredje fasen hade utvärderingarna fokus på projektets effekter.
Resultaten av utvärderarnas analys presenterades för projektpersonal och för styrgrupp. Utvärderingen har bestått av datainsamling, analysarbete och återkoppling/lärande. Utvärderingen har haft fokus på några av de mer omfattande insatserna som projektet har genomfört. Dessa insatser är kursen i förändringsledning samt utvecklingen av metoden Se och
Använd kompetensen Rätt (SAK ). Datainsamlingen har bestått av kvalitativa data genom
intervjuer med personal av relevans samt enkät till deltagare i en kurs i förändringsledning.
Utvärderingen av VETA Advisor AB har genomförts från fyra olika kriterier – genomförande, relevans, måluppfyllelse och hållbarhet. En hög måluppfyllelse kan oftast förklaras av
ett gott genomförande och en hög relevans. En hög måluppfyllelse är också en viktig förutsättning för att resultaten tas om hand till exempel i form av en implementering.
rer fanns det en tydlig enighet kring att det fanns behov av en attitydförändring kring kompetens hos de gotländska arbetsgivarna. Det handlade dels om arbetsgivarnas syn på kompetens vid rekrytering, dels om ett
behov av en förändrad om företags- och organisationskultur.

Organisation - Hur ett projekt genomförs och organiseras får konsekvenser för projektets resultat och
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Relevans - Ett utvärderingens områden är relevans. Vid den första intervjuserien med strategiska aktö-

måluppfyllelse. Därför är det viktigt att studera om projektet har fungerat ändamålsenligt. Generellt sett
upplever respondenterna genomförandet som gott. Respondenterna uppger att projektarbetet bedrivits av
medarbetare som är vana vid arbetssättet, organisationen och har ett engagemang i sakfrågan.
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Genomförande - En utmaning i projektgenomförandet har varit pandemin. Detta både uppstarten av

projektet och under genomförandefasen. Det har varit svårt för verksamheterna att avsätta personella resurser för verksamhetsutveckling.

Hållbarhet - Det har fattats flera politiska inriktningsbeslut som ger förutsättningar för hållbarhet i de
nya arbetsmetoder och arbetssätt som har tagits fram i projektet
5.1 Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen av projektet bedöms som god, av externa utvärderaren VETA Advisor
AB se figuren nedan. Att fyra önskade resultat ligger på ”Indikationer finns delvis” beror primärt på att det finns flera målsättningar inom varje resultatruta.
Indikationer finns
Deltagande enhetschefer och
berörda HR-funktioner är

Indikationer finns delvis
Ledning och strategiska aktörer

Deltagande arbetsgivare

har beslutat om en stödstruktur

använder sin nya funktion och

och riktlinjer

metod för inkluderande

rustade för att arbeta

Deltagande arbetsgivare har

inkluderande och har ett

verktyg och en stödstruktur för

inkluderande förhållningssätt

inkluderande arbetskultur,
rekrytering och rätt använd

Deltagande arbetsgivare har
en funktion, metod och
handlingsplan för inkluderande

kompetensen

Indikationer saknas

organisationskultur rätt använd
kompetens
Deltagande arbetsgivare har
riktlinjer och en stödstruktur
gällande inkluderande
organisations
-kultur och rätt
använd kompetens

arbetsplatskultur, rekrytering
och matchning
Relevanta aktörer tar beslut om

VETA advisor beskriver måluppfyllandet följande:.
”I rutan som handlar om att deltagande arbetsgivare använder en ny funktion eller metod för att skapa en
inkluderande organisationskultur (grön). Vår bedömning är att flera verksamheter som deltagit utvecklingen av metoden SAK har upplevt det som ett framgångsrikt arbetssätt. Man har funnit fler användningsområden som arbetsträning och rehabilitering. Några verksamheter har behövt anpassa SAK men det
är naturligt och det visar också att SAK är en flexibel modell som fungerar i olika slags verksamheter.
Tjänster har avsatts för att arbeta vidare med SAK. Att denna ruta sorterar under ”delvis” är för att vi
har fått indikationer på att detta arbetssätt främst bedrivs inom Region Gotland vilket är en deltagande
arbetsgivare. Den gula rutan om huruvida deltagande arbetsgivare har riktlinjer och en stödstruktur för en
inkluderande organisationskultur och rätt använd kompetens så finns ett just nu pågående arbete med att
bygga upp en stödfunktion för SAK. Vidare finns flertalet foldrar, filmer etc. på ämnet konflikthantering,
mobbing på arbetsplatsen och inkludering. De resterande ljusgula rutorna på ”indikation finns delvis” är
ett gränsfall om huruvida dessa egentligen borde ligga på ”indikation finns”. Vi bedömer att i vissa fall så
har stödstrukturer och riktlinjer inte kommit på plats och i vissa fall är dessa svåra att härröra direkt till
projektet. Rutorna där indikation finns bedömer vi härrör från projektet. Speciellt den blå då många har
haft stor nytta av kursen i förändringsledning. Den funktion och metod för inkluderande arbetsplatskultur,
rekrytering och matchning som återfinns i en av de gröna rutorna bedömer vi vara uppfyllt i och med SAK:s
introduktion och spridning”.
5.2 Effektmål
Dokumentnr BLA-08246 v 3.0

Ärendenr RS 2022/514 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

införandet



Tjänsteskrivelse kommer att lämnas in till regionstyrelsen, Region Gotland. För att
nå de politiska beslut som har fattats genom antagna mål i RUS och utifrån Arbetsmarknadsutredningen behövs fortsatta insatser göras för att klara kompetensför-
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Region Gotland
Förvaltning
Projektledare

Norma –
Se kompetensen

sörjningen och bli ännu bättre på att tillvarata den förmåga och arbetskapacitet som
finns hos personer som i dagsläget befinner sig utanför arbetsmarknaden.


En person har fått anställning vid en verksamhet har genomfört metoden SAK på
arbetsplatsen. Ytterligare en verksamhet har inlett en rekryteringsprocess och målsättningen är att rekrytera en medarbetare.



Utveckling och implementation och av SAK metoden



Start och genomförande av handledarutbildning i samarbete mellan HR-avdelningen och avdelningen för arbetsliv och etablering



Attitydförändringar som leder till en mer inkluderande organisationskultur och inkluderande ledarskap som leder till en bredare rekryteringsbas och ökad mångfald
på arbetsplatsen.



Nya arbetssätt gällande inkluderande rekrytering vid några av de deltagande arbetsgivarna



Nya arbetssätt genom att Avdelningen för arbetsliv och etablering använder SAK
metoden nä personer får praktik vid olika arbetsgivare varav Region Gotland är en
av dem



Fortsatt ledarutveckling för att stärka förändrings- och ledningsförmåga för att skapa
ett handlingsmönster som håller över tid.



Samordning och förtydligande av roller mellan HR och avdelningen för arbetsliv och
etablering, utbildningsförvaltningen, Region Gotland



Fortsätt utveckling av nya arbetssätt och metoder för att tillvarata kompetens och ge
förutsättningar till att se och använda medarbetarnas kompetens på rätt sätt. Implementera de metoder som har visat sig framgångsrika tillexempel (SAK-metoden) och handledarutbildningar



Fortsätta att utveckla nya arbetssätt och metoder som leder till en bredare rekrytering
tex inkluderande rekryteringsprocess

6 Referenser
Regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040
Utredning för framtidens arbetsmarknad
Slutrapport NORMA- Se kompetensen VETA Advisor AB
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SAMMANFATTNING
Det övergripande målet för projektet NORMA var att stärka kompetensen och
ledningsförmågan hos utvalda arbetsgivare på Gotland så att de kan vara mer attraktiva och
inkluderande arbetsgivare. Målgruppen i projektet var chefer och HR-personal från Region
Gotland samt från nio andra arbetsgivare på Gotland.
Syftet med utvärderingen var att bidra med väl underbyggd kunskap om projektets utveckling.
Utvärderingen skulle vara en grund för lärande under projektgenomförandet för att nå bästa
möjliga resultat. Utvärderingen skulle också studera måluppfyllelse, orsaker till att målen
uppnåtts/inte uppnåtts samt förutsättningar för hållbara effekter.
Måluppfyllelsen för projektet NORMA bedöms som god. VETAs bedömning är att flera
verksamheter som deltagit i SAK har upplevt det som ett framgångsrikt arbetssätt. SAK tycks
vara en flexibel modell som fungerar i olika slags verksamheter. Tjänster har avsatts för att
arbeta vidare med SAK och det finns ett regionalt pågående arbete med att bygga upp en
stödfunktion för SAK. Däremot bedömer VETA att i vissa fall har stödstrukturer och riktlinjer
inte kommit på plats och i vissa fall är dessa svåra att härröra direkt till projektet.
Vidare visar utvärderingen att många har haft stor nytta av kursen i förändringsledning. Att en
tjänsteskrivelse adresserar samma problem som NORMA och även tillsätter resurser som
troligen kommer att nyttja NORMA och SAK ser VETA som något positivt.
Då NORMA har grund i ett tidigare projekt samt i praktiken operationaliserar strategiska
policydokument har projektets genomförande i hög grad varit verksamhetsnära. Detta är ett
underlättande faktum avseende implementering och hållbarhet samt i viss mån
måluppfyllelsen. Däremot kan ett så verksamhetsnära projekt försvåra utvärderarnas
bedömning av relevansen vilket i sin tur innebär att de långsiktiga effekter som NORMA
förväntas bidra till kanske hade skett ändå. Som utvärderare behöver vi därför vara försiktiga
med att uttala oss om kausaliteten mellan projektaktiviteter och potentiella effekter.
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1. OM PROJEKTET
I denna inledande del sammanfattar vi bakgrunden till projektet NORMA.

1.1.

Bakgrund

Vid tiden för ansökan (2018) hade Gotland på en förhållandevis kort tid fördubblat
andelen utrikes födda personer i befolkningen samtidigt som Region Gotland behövde
använda hela sin arbetskraftsreserv för att trygga kompetensförsörjningen.
I ansökan hänvisas till Tillväxtverkets rapport "En nationell strategi för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft 2015–2020" som beskriver att i framtiden kommer cirka en
tredjedel av den arbetsföra befolkningen att ha utländsk bakgrund. Rapporten betonar
vikten av att ta tillvara hela befolkningens kompetens med hjälp av ett aktivt strategiskt
arbete som möjliggör en matchning av utbudet och efterfrågan på arbetskraft.
I september 2018 antog både Regionfullmäktige och Länsstyrelsen i Gotlands län en
strategi för integration som genom bred samverkan skulle gälla hela Gotland fram till
2020. Strategin, som bestod av flera strategiska vägval, syftade bland annat till att stärka
nyanländas förutsättningar för etablering.
För att kunna åstadkomma detta krävdes förändringar vad gäller arbetsplatsernas
värderingar och hur man kan bidra till ett mera inkluderande Gotland. Ett tidigare
projekt Integration på arbetsplatsen (IpA) hade just denna fråga i fokus. Det behövdes
nu en mer omfattande satsning som i större omfattning kunde arbeta med att stärka
arbetsplatsens interkulturella kompetens genom att erbjuda utbildning kring attityder
och värderingar samt utveckla och implementera modeller som stödjer integration på
arbetsplatsen. Därför ansökte Region Gotland om medel från Europeiska socialfonden
genom utlysningen Matchning till kompetens II (dnr 2018/00037)(Internet 1) och fick
beviljat medel för projektet NORMA - Se kompetensen (hädanefter NORMA).
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1.1.

Mål med projektet

Det övergripande målet för projektet NORMA var att stärka kompetensen och
ledningsförmågan hos utvalda arbetsgivare på Gotland så att de kan vara mer attraktiva
och

inkluderande

arbetsgivare

för

personer

med

utländsk

bakgrund,

med

funktionsnedsättning eller som av någon annan orsak står långt från arbetsmarknaden.
Målgruppen i projektet var chefer och HR-personal från Region Gotland samt från nio
andra arbetsgivare på Gotland (se avsnitt 1.2). Målet för deltagarna var att öka
förståelsen kring de fördelar som finns med ett inkluderande synsätt samt öka
kompetensen hos målgruppen att kunna leda sin arbetsplats mot mångfald och
inkludering.
Målet var också att det skulle ske förändringar i verksamheterna. För att verksamheterna
ska kunna utvecklas till inkluderande arbetsplatser behövde hinder identifieras och rivas,
förändringsförmågan behövde höjas och förmågan att arbeta med mångfald och
inkludering höjas.
På

nästa

nivå,

den

strukturell

nivån, var

målet

för

projektet

att

öka

rekryteringsunderlaget för arbetsgivarna på Gotland.

1.2.

Organisering

Projektet NORMA var en fortsättning på projektet IpA (Integration på Arbetsplatsen)
som genomfördes 2016 – 2018 och som syftade till att förbättra kompensförsörjningen
inom omsorgen genom att ha ett utvecklingsarbete på arbetsplatserna samt inkludera
personer med utländsk bakgrund.
Som tidigare nämnts var projektägaren Region Gotland. Övriga arbetsgivare som skulle
delta i projektet var Gotlandshem, Länsförsäkringar Gotland, ICA MAXI Stormarknad
Visby, Gotlands Slakteri AB, Slitefabriken Cementa AB, Uniguide AB, Swedbank PayEx
Holding AB, Destination Gotland AB, Uppsala universitet Campus, Coop Forum Visby
samt Länsstyrelsen i Gotlands län.
Projektorganisationen har förändrat under projekttiden pga. olika yttre omständigheter
och insikter under projektet. Pandemin har gjort att förutsättningarna för
genomförandet ständigt har förändrats. Styrgruppen bestod av representanter från
Region Gotland och Coop Gotland. Regionens HR-direktör var styrgruppens ordförande.
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Projektgruppen var arbetande under 2020, under 2021 organiserades arbetet i operativa
arbetsgrupper kopplade till 5 arbetsområden.
Styrgruppen bestod av följande:
§

HR-direktör vid Region Gotland, styrgruppens ordförande.

§

Enhetschef för Hållbar tillväxt, Region Gotland.

§

Enhetschef för Social hållbarhet Region Gotland.

§

VD för Coop Gotland.

Initialt bestod projektgruppen av följande:
§

Representant från Resursteamet social och omsorgsförvaltningen Region
Gotland.

§

Representant från HR Regionstyrelseförvaltningen.

§

Representant En HR Regionstyrelseförvaltningen.

§

Representant Enhetschef Integration & tf. enhetschef Arbetsmarknad.

§

Representant Näringslivsstrateg för
kompetensförsörjning, Regionalutveckling, Hållbar tillväxt.

§

Representant butikschef vid COOP Gotland.

§

Representant Länsförsäkringar Gotland.

Under hösten 2020 förändrades organisationen för att få mer kraft i genomförandet där
man valde att arbeta inom olika områden. Vid projektslutet var bemanningen följande:
§

Projektledare: 80%

§

Processledare 50 %

§

Processledare HR specialist vid HR enheten Regionstyrelseförvaltningen

§

Processledare HR specialist vid HR enheten Regionstyrelseförvaltningen

§

Processledare Pedagog vid mellanstadieklass

§

Processledare Pedagog mellanstadieklass

§

Processledare Arbetskonsultent vid avd. Arbetsliv och etablering

§

Processledare Arbetskonsultent vid avd. Arbetsliv och etablering

Följande referensgrupper/verksamheter har deltagit i den fördjupade problemanalysen:
§

Arbetsförmedlingen.

§

Samverkansråd, består av fackliga företrädare.

§

Tillgänglighetsråd, består av representanter från handikapporganisationer
HandiSAM, Inkluderingsombud.
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§

Medarbetare vid Region Gotland som har deltagit i projektet iPA.

§

FINSAM – Samverkansförbund.

Projektets huvudman var Region Gotland. Projektledaren och processledaren
tillhörighet var HR avdelningen vid Regionstyrelseförvaltningen vid Region Gotland.
Under hela projekttiden har projektledaren rapporterat löpande till HR-direktör vid
Region Gotland.
Projektet har erbjudit chefer och HR-personal hos alla samverkande aktörer möjlighet
att delta i ett antal kurser och seminarier som haft fokus på hur fler kan bidra till den
gemensamma välfärden. Ett urval av insatserna presenteras nedan.
§

Utbildning i förändringsledning- för att klar de framtida utmaningarna måste
chefer kunna leda i förändring. Kursen omfattade 2,5 dagar samt arbete både
före och mellan utbildningstillfällena och var obligatorisk för Region Gotlands
250 chefer.

§

Utbildning inom Universellt Utformad Arbetsplats (UUA)

§

Föreläsning, Hur påverkar normer vår arbetsmiljö med Lisa Andersson Tegner

§

Föreläsning, Hur blir vi Sveriges bästa verksamhet med Henrik Larsson

§

Föreläsning, Att hantera besvärliga människor med Morgan Alling

§

Föreläsning, Hur stoppa mobbing och kränkande särbehandling med Stefan
Blomberg

§

Föreläsning, Det ska vara lätt att göra rätt (Nudging) med Niklas Laninge

§

Föreläsning om att hitta arbetslusten igen med Christina Stielli

§

Föreläsning, Hur ska verksamheten överleva i en ständigt föränderlig omvärld
med Tuva Palm

§

Teaterföreställning Churchill var inte heller klok

§

Frukostseminarium, erfarenhetsutbyte kring inkluderande ledarskap

§

Frukostseminarium, inkluderande rekrytering

Ett annat inslag i projektet var att utveckla en modell som kallades SAK – se och använd
kompetensen. Modellen går ut på att personalen i en verksamhet tillsammans diskuterar
vilka arbetsuppgifter som var och en utför som inte ingår eller stödjer genomförandet av
uppdraget. Utifrån resultaten kan verksamheten utveckla en förbättrad arbetsfördelning
och utveckla verksamheten tex genom att skapas en eventuell ny funktion av
arbetsuppgifterna.
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2. UTVÄRDERINGEN
Under våren 2019 upphandlades en extern utvärderare och VETA Advisor fick detta
uppdrag.

I

nedanstående

avsnitt

presenteras

utvärderingens

syfte,

utvärderingsfrågorna, utvärderingens upplägg samt utvärderingens analysramar.

2.1.

Utvärderingens syfte

Syftet med utvärderingen var att bidra med väl underbyggd kunskap om projektets
utveckling. Utvärderingen skulle vara en grund för lärande under projektgenomförandet
för att nå bästa möjliga resultat, resultat som kan tas tillvara även efter projekttiden.
Utvärderingen skulle studera måluppfyllelse, orsaker till att målen uppnåtts/inte
uppnåtts samt förutsättningar för hållbara effekter.
Utvärderaren utarbetade tillsammans med uppdragsgivaren en utvärderingsplan och
samarbetsformen mellan utvärderare och projektledare klargjordes. Utvärderare och
projektgrupp skulle regelbundet ha kontakt under hela projekttiden.
Utvärderaren skulle löpande följa projektets utveckling och återkoppla till projektets
projektgrupp och till styrgruppen för att ge underlag för nödvändiga justeringar under
projektets gång. En skriftlig rapport ska nu färdigställas vid projektslut och utvärderaren
har i januari 2022 medverkat vid en spridningskonferens för att berätta om
utvärderingsresultaten.

2.2.

Utvärderingens faser

I den första inledande fasen av utvärderingen konstruerade utvärderaren tillsammans
med projektgruppen projektets förändringsteori. Förändringsteorin för NORMA
presenteras i avsnitt 3.1 nedan. En utvärderingsplan togs fram.
Under den andra fasen genomförde utvärderaren datainsamling som syftade till att ge
projektgruppen underlag för att göra justeringar under projekttiden, men också att
kunna ta vara på projektets resultat. Under denna fas genomfördes fyra intervjuserier
där olika typer av respondentgrupper intervjuades. Vidare genomfördes en
enkätundersökning.

Resultaten

av

utvärderarnas

analys

presenterades

för

projektpersonal och för styrgrupp. En mer detaljerad beskrivning av den datainsamling
som genomförts av utvärderaren följer i avsnitt 2.3.
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Den tredje och sista fasen av utvärderingen handlar främst om att summera resultaten
och presentera en bild av projektets effekter, både långsiktiga och kortsiktiga. Denna
rapport ingår i denna fas, tillsammans med en återkoppling av utvärderingsresultat till
nätverket och styrgruppen.

2.3.

Utvärderingens genomförande

Utvärderingen har bestått av datainsamling, analysarbete och återkoppling/lärande.
Utvärderingen har haft fokus på några av de mer omfattande insatserna som projektet
har genomfört. Dessa insatser är kursen i förändringsledning samt utvecklingen av
modellen SAK (se beskrivning i avsnitt 1.2). Under sista delen av projektet hade
utvärderingen fokus på projektets effekter.
Datainsamlingen har bestått av kvalitativa data genom intervjuer med personal av
relevans för utvärderingen samt en enkät till deltagare i en kurs i förändringsledning.
Intervjuerna hade en semistrukturerad form, vilket innebär att de följde en strukturerad
intervjuguide, men att möjlighet fanns att fokusera på olika områden och ställa
följdfrågor utifrån respondenternas olika funktioner och svar.
Utöver

detta

har

utvärderaren

haft

regelbundna

avstämningsmöten

med

projektledningen och på det sättet hållit sig uppdaterad kring hur projektet utvecklats
samt vilka utmaningar projektet stått inför.
Analysen har genomförts av utvärderaren och resultaten från denna har återkopplats till
projektpersonalen och till styrgruppen.
Nedan presenteras mer utförligt hur datainsamlingen har gått till.

2.3.1.

Intervjuer med strategiska aktörer

I inledningen av projektet genomfördes en intervjuserie med strategiska aktörer. Syftet
med dessa intervjuer var att undersöka vilka förutsättningar som fanns för att skapa
hållbara effekter av projektet, dvs om det fanns förutsättningar att ta hand om
projektresultaten.

2.3.2.

Enkät till deltagare i förändringsledningskurs

En enkät skickades ut till samtliga personer som deltagit i kursen om förändringsledning.
En individlänk skickades per e-post, enkäten innehöll 17 frågor. Enkäten skickades ut i
tre omgångar, sex månader efter att deltagargruppen genomgått kursen. Mätperioden
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var 2021-03-08 till 2021-05-28. Varje utskick följdes av fyra automatiska påminnelser.
Totalt gjordes 206 försök till utskick med 194 mottagare. Differensen på 12 respondenter
beror på att dessa blockerat denna typ av utskick. Med 114 svarande ges en svarsfrekvens
på 59 procent, bortfallet är således 41 procent. Den genomsnittliga svarstiden på enkäten
var drygt fem minuter.
I tabellen nedan återfinns en redovisning av respondenter fördelat på roll och kön.
Tabell 1. Respondenter för enkät
Respondenttyp

Antal

Andel (%)

Män

43

38

Kvinnor

71

62

Chefer

99

87

HR-personal

9

8

Annan personal

6

5

2.3.3.
Intervjuer med personer som deltagit i
förändringsledningskursen
Som ett komplement till enkäten genomfördes intervjuer med ett urval av deltagare i
förändringsledningskursen. Att använda flera olika datainsamlingsmetoder kallas
triangulering och innebär en ökad validitet (dvs att vi mäter det vi vill mäta) i analysen
samt att vi kan fördjupa vår förståelse av behovet av utbildningen och vad den innebar i
de olika verksamheterna.

2.3.4.

Intervjuer med verksamheter som genomfört SAK

Intervjuer genomfördes med personal i en av de verksamheter som var först ut med att
prova ut modellen SAK. Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur personalen hade
uppfattat insatsen och vad de hoppades att den skulle leda till.

2.3.5.

Intervjuer med strategiska aktörer

Under senhösten 2021 genomfördes intervjuer med ett antal strategiska aktörer. Syftet
med dessa intervjuer var att bedöma vilka effekter som projektet har bidragit till.
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2.3.6.

Sammanställning intervjuer

I nedanstående tabell återfinns respondentgrupper samt antalet respondenter.
Tabell 2. Kvalitativ datainsamling
Insamlingsmetod

Respondentgrupp

Tidpunkt

Antal
respondenter

Semistrukturerade
intervjuer

Strategiska aktörer

Våren 2020

8

Semistrukturerade
intervjuer

Personer som deltagit i
förändringsledningskursen

Hösten 2020

8

Semistrukturerade
intervjuer

Personal som deltagit i
SAK

Våren 2021

6

Semistrukturerade
intervjuer

Strategiska aktörer

Hösten 2021

8

2.3.7.

Avstämning med projektpersonal

Under projekttiden har VETA haft löpande avstämningar med projektledningen och
projektgruppen. Syftet med avstämningarna har varit att utvärderarna ska hålla sig
uppdaterade kring projektets genomförande och utveckling.

2.3.8.

Återkoppling till projektpersonal

I samband med utvärderarnas datainsamling och efterföljande analys har utvärderarna
återkopplat sina iakttagelser till projektpersonalen.

2.3.9.

Styrgruppsmöten

Efter återkopplingen till projektpersonalen har utvärderarna deltagit vid ett
styrgruppsmöte för att redovisa utvärderingsresultaten. VETA har också varit med i
andra sammanhang då styrgruppen haft möte och har sammantaget deltagit vid sex
styrgruppsmöten.

2.4.

Analysramar

I avsnittet nedan presenteras de analysramar som utvärderaren har utgått från i analysen
av det resultat som framkommit genom datainsamlingen.
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2.4.1.

Förändringsteori

En förändringsteori beskriver vilken typ av resultat och effekter som förväntas
uppkomma av en given insats. Förändringsteorin är ett mycket viktigt verktyg för
utvärderingen och ligger till grund för vilka resultat och effekter som ska utvärderas och
hur dessa kan mätas genom olika indikatorer. Den underlättar också för projektets egen
uppföljning.
I figuren nedan åskådliggörs principerna för ett projekts förändringsteori.

resurser

aktiviteter

resultat

effekter
kort sikt

effekter
lång sikt

Figur 1. Teoretisk förändringsteori
Med projektets förändringsteori som grund kan utvärderaren bedöma om projektet
uppnått målen. I avsnitt 3.1 nedan presenteras projektets förändringsteori.

2.4.2.

Utvärderingskriterier

När data ska samlas in och därefter analyseras utgår VETA från fyra vanliga
utvärderings-kriterier (OECD, u.å.) vilka presenteras kortfattat nedan.
Relevans
När projektets relevans bedöms undersöks hur projektet och dess aktiviteter förhåller sig
till identifierade behov på olika nivåer och för olika målgrupper, och om relevansen
bibehålls om förutsättningar ändras. Den kanske viktigaste aspekten av ett projekts
relevans är just om insatserna möter de problem och behov som identifierats inför en
projektansökan. Ett projekt kan många gånger rikta insatserna mot flera behov ur olika
målgruppers perspektiv och på flera olika nivåer.
När relevansen utvärderas utreds även projektets prioritering hos den ägande aktören,
men även hos andra aktörer som är involverade i utvecklingsarbetet. Det handlar dels
om hur prioriterat utvecklingsarbetet är, dels om hur prioriteringar ser ut inom
utvecklingsarbetet.
Genomförande
9
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Hur ett projekt genomförs och organiseras får konsekvenser för projektets resultat och
måluppfyllelse. Därför är det viktigt att studera om projektet fungerar ändamålsenligt.
När genomförandet utvärderas utreds om projektets syfte är tydligt för de olika parter
som kommer i kontakt med utvecklingsarbetet, samt om de olika rollerna är tydliga och
förväntningarna på dessa. Vidare undersöks om aktiviteterna genomförs på ett önskvärt
sätt och om projektets drivs och organiseras på ett sätt som påverkar de mål man vill
uppnå.
Måluppfyllelse
Måluppfyllelsen handlar om huruvida projektet har uppnått de delmål och mål som finns
i förändringsteorin, hur projektet har bidragit till uppnådda resultat, vad man uppnår
och genom vilka insatser. Genom att undersöka måluppfyllelsen och vad som bidragit till
den kan utvärderaren även upptäcka oavsiktliga effekter av utvecklingsarbetet. Att
undersöka oavsiktliga effekter är viktigt både för att identifiera negativa resultat och för
att upptäcka positiva resultat som inte förutsetts.
Hållbarhet
Tidigare forskning visar att det behöver finnas insatser på flera nivåer för att uppnå
hållbar strukturförändring. För att resultat från ett utvecklingsprojekt ska kunna
implementeras och förändra ordinarie verksamhet efter projektets slut krävs ett
strategiskt arbete redan från projektstart.
Nedanstående dimensioner är centrala för att uppnå hållbar förändring i satsningar som
rör flera nivåer i en organisation (Öhman Sandberg, 2014). De fyra dimensionerna utgörs
av: behovsdriven utveckling, gemensam målbild, kunskap om innehållsfrågan samt
aktivt och delegerat ägarskap.
Tabell 3. Dimensioner för hållbarhet (Öhman-Sandberg, 2014)
Behovsdriven utveckling
§

Utvecklingsarbete behöver svara mot
verksamhetens behov

§

Passa in i organisationens
verksamhetsmål

§

Berörda av utvecklingsarbetet behöver
lätt uppfatta vinsterna

Kunskap om innehållsfrågan
§

Det finns ett djup i förståelsen av
utvecklingsarbetets innehåll och vad
respektive part kan bidra med

§

Det finns kunskap om vilka
förutsättningar som krävs för att nya
arbetssätt/förändringarna kan
implementeras
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Delvis gemensam målbild
§

Alla som deltar i ett utvecklingsarbete,
på alla nivåer, behöver dela en bild av
vad målet är

2.4.3.

Aktivt och delegerat ägarskap

§

Ägarskapet behöver delegeras till de
verksamheter som ska realisera
förändringen

Förhållandet mellan utvärderingsfrågorna och
utvärderingskriterierna

Givet ovanstående kan vi nu identifiera hur utvärderingsfrågorna förhåller sig till
utvärderingskriterierna.
Tabell 4. Förhållandet mellan utvärderingsfrågor och utvärderingskriterier
Måluppfyllelse

Bidrar projektet till effekter?

Relevans och Genomförande

Varför/varför inte?

Hållbarhet

Hur ser förutsättningen för långsiktighet ut?
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3. RESULTAT
Rapporten är disponerad utifrån de fyra utvärderingskriterierna – genomförande,
relevans, måluppfyllelse och hållbarhet. En hög måluppfyllelse kan oftast förklaras av
ett gott genomförande och en hög relevans. En hög måluppfyllelse är också en viktig
förutsättning för att resultaten tas om hand till exempel i form av en implementering.
Vi börjar detta avsnitt med att beskriva projektets förändringsteori. Därefter redovisas
resultaten av projektet.

3.1.

Förändringsteorin

Ett första steg i utvärderingen var att i dialog med projektpersonalen ta fram en
förändringsteori för projektet som skulle ligga till grund för uppföljning och utvärdering
av projektets måluppfyllelse. I figuren nedan presenteras resultatet av detta arbete, dvs
NORMA:s förändringsteori.

Figur 2. Förändringsteori för projektet NORMA.
Projektet NORMA ska bidra till de övergripande målen om att Gotland ska kunna möta
framtida utmaningar, att den gotländska arbetsmarknaden har tillgång till rätt
kompetens samt att alla är inkluderade. Om dessa mål ska nås behöver projektet bidra
till att de gotländska arbetsgivarna verkar för en inkluderande arbetsplats, att de verkar
för att genomföra inkluderande rekryteringar samt att de använder kompetensen rätt
(inkluderande matchning).
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För att NORMA ska kunna bidra till inkluderande arbetsplatser, inkluderande
rekryteringar samt inkluderande matchning behöver projektet uppnå mål på både
verksamhetsnivå och på strukturnivå. På strukturnivån behöver det finnas riktlinjer och
en stödstruktur för hur man kan bygga en inkluderande organisationskultur och använda
kompetenser rätt och det behövs nya beslut kring detta. Denna struktur ska bidra till
målen på verksamhetsnivå som handlar om att arbetsgivare i realiteten använder den
kompetens de har fått genom projektet. Det betyder att de arbetsgivare som har deltagit
i SAK och/eller i förändringsledningskursen har fått ökad kompetens och känner sig
rustade att arbeta inkluderande. För att lyckas i detta behövs en handlingsplan för att
uppnå målen om att vara en inkluderande arbetsplats som gör inkluderande
rekryteringar och matchningar.

3.2.

Projektets relevans

Som nämnts tidigare handlar relevansbegreppet om behov på flera olika nivåer – chefer
och HR-personal, personer som står långt från arbetsmarknaden och kommun/region.
Det handlar också om hur aktiviteterna förhåller sig till dessa behov, och om projektet
passar in i prioriteter och policys för målgruppen.
I projektets avropsförfrågan beskrivs bakgrunden till NORMA. Där framgår att det den
demografiska utmaningen på Gotland gör att arbetsgivare har (eller står inför) stora
utmaningar gällande kompetensförsörjning. Mellan åren 2017 till 2026 visar prognosen
att invånarna över 80 år kommer att öka med 51 procent, invånarna under 20 år öka med
9 procent samt att invånarna mellan 20–67 kommer minska med 4 procent. Detta leder
till stora utmaningar att säkra driften hos företag, verksamheter och organisationer då
bemanningsunderlaget minskar. Det är färre i yrkesverksam ålder som ska säkra
välfärden för fler yngre och äldre.
Projektet tillkom delvis genom att en av lärdomarna från det tidigare projektet IpA
(Integration på arbetsplatsen) var att ledningens attityder och kompetens är en
framgångsfaktor till inkluderande ledarskap som leder till mångfald. En av
respondenterna på strategisk nivå beskriver detta.
”IpA handlade om att anpassa individer för arbetslivet och arbetsplatsen.
Behovet av ett projekt som anpassade arbetsplatserna för individerna blev där
uppenbart."
- Strategisk aktör (datainsamling hösten 2021)
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Redan vid den första intervjuserien med strategiska aktörer fanns det en tydlig enighet
kring att det fanns behov av en attitydförändring kring kompetens hos de gotländska
arbetsgivarna. Det handlade dels om arbetsgivarnas syn på kompetens vid rekrytering,
dels om ett behov av en förändrad om företags- och organisationskultur.
”Att vi ser ett ETT Region Gotland och jobbar med ledarskap. Tillit. Det har vi
behov av.”
- Strategisk aktör (datainsamling våren 2020)
Projektorganisationen placerades vid HR-avdelningen på Region Gotland vilket har
framhållits som rätt av flertalet respondenter. Respondenter betonar att såväl
rekrytering till arbetsplatsen samt inkludering på arbetsplatsen är primära
arbetsområden för HR. Respondenter verksamma inom HR är av samma åsikt.
”Tanken var initialt […] men att projektet ligger under HR har fallit ut väl då
de har rätt kompetens för att arbeta med dessa frågor.”
- Strategisk aktör (datainsamling hösten 2021)
Respondenterna menar också att inkludering är ett bra sätt att arbeta avseende
rekrytering. Det finns dock en skillnad mellan offentliga och privata aktörer i det
avseendet. Även om en majoritet av NORMA:s deltagande aktörer kommer från offentlig
sektor så visar intervjuerna med representanter näringslivet att den så kallade
demografiska utmaningen inte drabbar dem lika hårt.
”Jag tror inte att vi har samma problem med kompetensförsörjningen [som
offentliga aktörer]. Vi kan ju alltid anställa personer på”
- Deltagande aktör, privata sektorn (datainsamling hösten 2021)
Det bör dock tilläggas att vi inte pratat med privata aktörer med platsbunden
verksamhet. Det är alltså inte troligt att det är avgörande huruvida verksamheten är
offentlig, ideell eller privat utan huruvida verksamheten måste utföras på plats på
Gotland.
Något som ytterligare stärker relevansen av projektet och dess olika komponenter är att
exempelvis SAK har börjat användas för andra processer än bara nyrekrytering. Flera
respondenter ger exempel eller utrycker idéer för att SAK kan vara applicerbart på
exempelvis omplaceringar vid rehabilitering, återgång till arbete och sommarjobb för
ungdomar.
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En av de viktigaste delarna för att erhålla en hög relevans i ett utvecklingsarbete är att
arbetet är verksamhetsnära och därigenom i linje med ordinarie verksamheters mål och
riktlinjer. Så är fallet i NORMA då förändringsteorin på många sätt är en
operationalisering av befintliga styrdokument som den regionala utvecklingsstrategin
(RUS), Arbetsmarknadsutredningen och Jämställdhetsstrategin.
Däremot framhåller ett antal respondenter att delar av arbetet som skett inom ramen för
NORMA hade skett ändå men i annan skala.
”Mycket av NORMA:s arbete hade nog skett ändå, men inte alls i samma skala.
Exempelvis kursen i förändringsledning hade nog inte kunnat genomföras på
så kort tid till så många chefer utan NORMA.”
- Strategisk aktör (datainsamling hösten 2021)

3.3.

Projektets genomförande

Hur ett projekt genomförs och organiseras får konsekvenser för projektets resultat och
måluppfyllelse. Därför är det viktigt att studera om projektet har fungerat
ändamålsenligt.
De deltagande arbetsgivarna har haft olika ingångsvärden för deltagande i projektet. De
olika arbetsgivarna har även haft olika förutsättningar för aktivt deltagande i projektet
på grund av pandemin eller av andra utmaningar internt eller externt. Under projektet
har nio av tio arbetsgivare deltagit i någon av aktiviteterna.
Vissa arbetsgivare ser att mångfald och en inkluderande organisationskultur är en del i
affärsstrategin och varumärke. Denna strategi är satt i system när de rekryterar och ses
som en styrka och som kommuniceras till kunder och medarbetare. De ser att mångfald
ökar innovationskraften och bidrar till att skapa en social hållbar arbetsplats.
En annan arbetsgivare som har stora rekryteringsbehov och de kandidater som uppfyller
kriterierna att utföra arbetsuppgifterna rekryteras. Denna arbetsplats har många
medarbetare med olika nationaliteter och har genom att skapa en god introduktion,
tydligt mentorskap med handledning och team med mångfald skapat en inkluderande
organisationskultur.
Några arbetsgivare påtalade att nuläget inte har några rekryteringsutmaningar men vill
förbereda sin organisation inför framtiden. De ser att de har en brist i att de inte har
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mångfald på sin arbetsplats och ser över rekryteringsprocessen så att den ska bli mer
inkluderande.
Generellt sett upplever respondenterna genomförandet som gott. Respondenterna
uppger att projektarbetet bedrivits av medarbetare som är vana vid arbetssättet,
organisationen och har ett engagemang i sakfrågan.
”Jag har själv varit med i ett antal projekt inom [verksamhet] och jag upplever
att NORMA är väl organiserat och genomfört. Alla [i projektet] är ju lite av
internt rekryterade. Sen så tror jag faktiskt att många verkligen brinner för
frågorna.”
- Strategisk aktör (datainsamling hösten 2021)
En utmaning i det generella projektgenomförandet som framhålls är dock pandemin.
Detta både i själva uppstarten av projektet och under genomförandefasen.
”Det är nog svårt att engagera i förändringsarbete under normala
omständigheter, klart att det blir svårare med all den osäkerhet pandemin
innebär.”
- Strategisk aktör (datainsamling hösten 2021)
Enligt vår erfarenhet finns ofta en uppdelning av en verksamhet i drifts- och
utvecklingsorganisation. Det är inte sällan dessa typer framstår som konkurrerande.
Detta blev än mer tydligt då Region Gotland även ansvarar, likt alla andra regioner, för
sjukvården men även den kommunala vården och omsorgen. Dessa verksamheter har
under perioder av pandemin varit under stor stress. Att då finna tid, resurser och
engagemang för ett utvecklingsarbete är en utmaning som en del respondenter beskrivit.
Andra respondenter menar att det har varit bra att kunna koppla bort ”verklighetens
kaos” och fokusera på utveckling och framtiden.
Under

genomförandefasen

uppstod

problem

kopplat

till

pandemin

under

pilotverksamheten för SAK. Den person som blev tilltänkt för tjänsten kunde inte
tillträda den när det var tänkt. Väl på plats har dennes handledare upplevt att hen inte
kunnat vara det stöd som hen önskat.
”Det är ju inte så många inne på kontoret i dessa dagar och hen kanske inte får
den stöttning hen skulle behöva. Jag tror att det har försvårat arbetet med SAK
en del. I alla fall från hens perspektiv.”

16

Slutrapport: NORMA
- Personal som deltagit i SAK (datainsamling våren 2021)

3.3.1.

Kurs i förändringsledning

Kursen i förändringsledning beskrevs av många respondenter som en viktig komponent
i förändringsarbetet. Detta då en av NORMA:s primära syften var att anpassa
arbetsplatserna vilket ger chefskollektivet en nyckelroll i arbetet. En enkät skickades till
deltagarna i kursen och ett antal intervjuer genomfördes. Resultatet redovisas nedan.

Fråga 1: Kön (n=114)

38%
62%

Man

Kvinna

Figur 3. Deltagarnas könsfördelning.
Källa: Enkät till deltagare i förändringsledningskurs, 2021.

I figur 3 och figur 4 redovisas kön och roll hos respondentgruppen. De allra flesta
deltagare som svarade på enkäten är chefer, två tredjedelar av respondenterna är
kvinnor.
En knapp majoritet av deltagarna har mer än fem års chefserfarenhet, figur 5. Detta är
viktigt att belysa då många deltagare (84 procent) bedömer sin kompetens i
förändringsledning som stor eller mycket stor.
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Fråga 2: Roll (n=114)
5%
8%

87%

Chef

HR-personal

Annat

Figur 4. Deltagarnas rollfördelning.
Källa: Enkät till deltagare i förändringsledningskurs, 2021.

Fråga 4: Chefserfarenhet (n=114)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Arbetar inte
0–6
som chef månader

7–12
månader

1–2 år

2–5 år

Mer än 5 år

Figur 5. Deltagarnas chefserfarenhet.
Källa: Enkät till deltagare i förändringsledningskurs, 2021.

En klar majoritet av enkätens respondenter (79 procent) uppger att man genomfört ett
förändringsarbete i sin verksamhet sedan kurstillfället och ungefär hälften av dessa
menar att kursen i förändringsledning var till hjälp i det arbetet.
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Den vanligaste förändringen som respondenterna genomfört i sina verksamheter är
omorganisering för att använda kompetensen rätt (38 procent), insatser för att öka
den psykiska arbetsmiljön (25 procent) och insatser för att öka kundnyttan (20
procent).
Intervjuer med deltagare i kursen i förändringsledning visar att kursen har bidragit till
att samla chefskollektivet kring en gemensam terminologi.
”Att alla chefer inom vår verksamhet gick kursen tror jag har hjälp oss mycket.
[…] Vi pratar samma språk på ledningsträffar med andra chefer men det
underlättar även för medarbetare som kan vara inblandade i flera
verksamheter och då även flera chefer”
- Strategisk aktör (datainsamling hösten 2021)

3.3.2.

Se och använd kompetensen rätt (SAK)

Se och använd kompetensen rätt (SAK) introducerades först som en pilot inom en
verksamhet och har sedan spridits med viss adaptation till andra verksamheter. Vi har
pratat med deltagare i piloten men även strategiska aktörer som fått erfarenhet av SAK
inom sin egen verksamhet.
De flesta respondenter lyfter den inkluderande och samskapande processen som en
viktig uppsida med SAK. Just inventeringen av arbetsuppgifter är något som kan vara
positivt oavsett om dessa sedan placeras hos en eventuell ny tjänst.
”Oavsett vad processen leder till tycker jag att det är jättebra att man
inventerar arbetsuppgifterna som utförs. Många av dessa är dolda och en del
blir förvånade att det är jag som tömmer diskmaskinen och vattnar blommor.
När vi lyfte detta var det flera som sa att man borde dela på det arbetet.”
- Deltagare, pilot SAK (datainsamling hösten 2021)
Vidare framstår SAK som ett arbetssätt som effektiviserar nyttjandet av kompetens inom
organisationen. Respondenter inom piloten menar att det skapar tid som dessa kan lägga
på sina ordinarie arbetsuppgifter.
”Det är klart att om jag slapp beställa kontorsmaterial så är ju det tid som jag
skulle kunna lägga på [arbetsuppgifter]. Sen kommer det säkert ta lite tid med
inskolning och den sociala biten för den som tillträder extratjänsten.”
- Deltagare, pilot SAK (datainsamling hösten 2021)
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Den senare delen i citatet ovan adresseras av en strategisk aktör avseende SAK. Nämligen
genom den samskapande processen. Tanken är att den som ger ifrån sig en arbetsuppgift
också är den som ska introducera den rekryterade i denna arbetsuppgift. Givet att ett
flertal personer ger ifrån sig arbetsuppgifter sprids alltså handledarrollen på flera
medarbetare. På samma sätt sker en social introduktion för den rekryterade då denne
inte är knuten till endast en handledare på arbetsplatsen. Detta är något som en
medarbetare med erfarenhet av att vara handledare ser som viktigt.
”Ofta är de sociala delarna den stora utmaningen. Det är i alla fall så det har
varit med tidigare personer som har haft en extratjänst med mig som
handledare. Det finns även risker för konflikter med andra medarbetare som
kanske inte känner den rekryterade eller dennes behov.”
- Deltagare, pilot SAK (datainsamling hösten 2021)
Respondenter som arbetar med personal- och rekryteringsfrågor menar att processen i
sig ligger i tiden med SAK:s fokus på kompetenser och färdigheter snarare än formell
utbildning.
Däremot lyfter ett flertal respondenter att det finns både för och nackdelar med den
förutsättningslösa processen i att hitta arbetsuppgifter inom en verksamhet som kan
passa för en extratjänst. Utan att ha en föraning om vilken person som ska tillträda
menar många att det blir en väldigt komplex tjänst som innefattar såväl tekniska
kompetenser som sociala. Många föreslår att man bör välja antingen eller mellan de två
då deras upplevelse är att det är få som klarar båda av dem som kan bli aktuella för en
extratjänst.
SAK framhålls av många strategiska aktörer ligga i linje med NORMA och har även
potential

att

skapa

förändringar

i

normer

på

arbetsplatser.

Vidare

ses

handledarutbildningen som ett bra verktyg för att skapa samma gemensamma
terminologi som kursen i förändringsledning har åstadkommit inom chefskollektivet. En
respondent tror att det skulle öka viljan att ta emot extratjänster på arbetsplatser som
historiskt sett varit nästan motvilliga till detta.
”På [arbetsplats] har man aldrig velat ta emot extratjänster eller dylikt. Jag har
alltid tyckt att det varit lite tråkigt då [arbetsplats] skulle kunna vara perfekt
för många av dem som är aktuella för extratjänster. När jag åkte dit och
frågade varför så var fallet framkom det att man kände att man saknade
kunskap och erfarenhet i handledarrollen. Nu ska en stor del av den
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arbetsplatsen gå handledarutbildningen.”
- Strategisk aktör (datainsamling hösten 2021)

3.4.

Projektets måluppfyllelse

Måluppfyllelsen handlar om huruvida projektet har uppnått de delmål och mål som satts
upp och som återfinns i förändringsteorin. I nedanstående avsnitt presenteras projektets
resultat på verksamhetsnivå och på projektnivå.
XXX
Ett av de viktigaste resultaten på individnivå är att deltagande chefer och HR-personal
bedömer sig vara väl rustade för att arbeta mer inkluderande. Ett exempel på det
återfinns i figur 6 och 7. Figurerna beskriver förändringskursens deltagares självskattade
kompetens i att leda i förändring och huruvida kursen bidragit till den kompetensen.

Fråga 5: Kompetens i förändringsledning (n=114)
70%
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40%
30%
20%
10%
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Inte alls

Liten utsträckning Stor utsträckning

Mycket stor
utsträckning

Figur 6. Deltagarnas självskattade kompetens i förändringsledning.
Källa: Enkät till deltagare i förändringsledningskurs, 2021.

Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning kursen i förändringsledning bidragit till den
kompetens som åsyftas i figur 6. Detta gäller så klart även för respondenterna själva.
Däremot uppger endast fyra procent att den kompetens de har i förändringslednings inte
alls beror på kursen i förändringsledning, se figur 7. Det är lika stor andel som menar att
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den i mycket stor utsträckning bidragit till den kompetens man uppger sig ha inom
förändringsledning.
En klar majoritet av enkätens respondenter (79 procent) uppger att man genomfört ett
förändringsarbete i sin verksamhet sedan kurstillfället och ungefär hälften av dessa
menar att kursen i förändringsledning var till hjälp i det arbetet.

Fråga 10: Kompetens i förändringsledning genom kurs
(n=114)
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Figur 7. Deltagarnas bedömning om kompetens beror på kursen i
förändringsledning.
Källa: Enkät till deltagare i förändringsledningskurs, 2021.

Många av de önskade projektresultaten är kopplade till metoder, verktyg och strukturer
för att bredda rekrytering, ha en inkluderande arbetsplatskultur och använda
kompetensen rätt. Det resulterade i modellen SAK som av de flesta respondenter tycks
vara svaret på dessa frågor.
Då vi vid intervjuerna ställt frågor om metoder, verktyg och strukturer för att bredda
rekrytering, ha en inkluderande arbetsplatskultur och använda kompetensen rätt svarar
nästan alla respondenter att man använder eller ska använda SAK. SAK som verktyg
benämns alltså med namn.
”Vi har ju börjat att titta på SAK för den en kommande rekryteringsprocess. Vi
kommer nog behöva anpassa modellen lite för vår verksamhet men som jag har
förstått det har detta fungerat bra på andra ställen”.
- Strategisk aktör (datainsamling hösten 2021)
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Detta ger indikation på att resultatmålen kopplade till metoder, verktyg och strukturer
för att bredda rekrytering, ha en inkluderande arbetsplatskultur och använda
kompetensen rätt, har uppfyllts.
Avseende målen om att strategiska (relevanta) aktörer beslutar om införandet så menar
flertalet respondenter att det finns en viljeriktning från politisk nivå och beslut kopplade
till inkludering som en del i kompetensförsörjningsstrategin.
”Vi har ju genom beslut i regionstyrelsen fått ett tydligt mandat att arbeta med
detta [SAK]. Jag har även avsatt resurser för det”.
- Strategisk aktör (datainsamling hösten 2021)
En annan respondent utrycker följande.
”I och med beslutet från politiken att alla verksamheter ska tillsätta en OSAeller extratjänst eller dylikt så behöver vi ju kunna lösa detta ute i
verksamheterna. Jag tror att det [SAK] är ett bra sätt att hantera detta”.
- Strategisk aktör (datainsamling hösten 2021)
Med en sådan viljeriktning från politisk nivå och även från chefer som vi intervjuat är vår
bedömning att man även uppfyller målet om att relevanta aktörer fattar beslut om
implementering.

3.5.

Om hållbarhet

Tidigare forskning visar att om ett utvecklingsarbete ska skapa långsiktiga effekter
behövs insatser på alla nivåer i en organisation. Utvecklingsarbetet behöver utgå från ett
reellt behov som passar in i organisationens verksamhetsmål och de som är berörda av
utvecklingsarbetet behöver lätt uppfatta vinsterna. Vidare behöver alla som är berörda
både ha kunskap om innehållet och om vilka förutsättningar som krävs för att nya
arbetssätt/förändringarna ska kunna implementeras. Det betyder att alla behöver äga
frågan.
Den första omgången intervjuer med strategiska aktörer visar att de olika
samarbetsparterna i projektet hade olika ingångar och behov av projektet. För Region
Gotland var insatserna i projektet viktigt medan deltagande företag mer såg sig som goda
exempel där de kunde bidra med sina erfarenheter och med ett lärande. Så här mot slutet
av projektet vet vi att det har varit en utmaning för projektet att få med de andra
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arbetsgivarna i projektets aktiviteter och det har talats om att det har berott på
pandemin, men det kan förstås också bero på att projektet inte har varit tillräckligt
relevant för arbetsgivare inom näringslivet.
Vidare visar de tidiga intervjuerna på ett starkt och tydligt ägarskap från Region Gotland.
Ägarskapet från de andra arbetsgivarna har varit svagare vilket har visat sig i ett lågt
deltagande i projektets aktiviteter och i närvaron vid styrgruppsmöten. Däremot har
företaget Payex gjort en medveten satsning och tillsatt en arbetsgrupp att se över hur de
kan bli mer inkluderande. De har bland annat förändrat rekryteringsprocess och valt att
anonymisera kandidater för att ha fokus på varje individs kompetens.
De inledande intervjuerna visade också att många av respondenterna hade svårt att
berätta vad NORMA skulle genomföra – om det handlade om att ta fram metoder och
verktyg eller om det mer var fokus på att leda olika utvecklingsprocesser i deltagande
verksamheter. I och med att pandemin dök upp uppstod sannolikt en period då
projektpersonal och styrgrupp behövde hantera denna utmaning. Vid lärseminariet som
genomfördes i samband med att resultaten från de inledande intervjuerna presenterades
menade styrgruppen att projektet behövde se över hur man skulle kunna arbeta med
digitalt. Det blev också så, dvs att det var genom digitala kanaler som stora delar av
projektet genomfördes.
Vidare visade de inledande intervjuerna att det inte fanns en tydlig bild av vad som skulle
finnas kvar när projektet var avslutat. Skulle det utvecklas ett centralt stöd eller skulle
det finnas metoder, riktlinjer och strukturer? Däremot var det flera som hade
förhoppningar om att något verktyg kopplat till Rätt använd kompetens (RAK) skulle
finnas kvar efter projektet.
Regionfullmäktige beslutade 26 oktober 2020 att regionstyrelsen skulle få i uppdrag att
utreda

organisatoriska

förutsättningar

inom

regionen

för

en

sammanhållen

arbetsmarknadspolitik. Uppdraget aktualiserades dels till följd av en motion om
förrehabiliterande insatser, dels till följd av en fråga om att flytta ansvaret för kommunal
arbetslöshetsnämnd och dels utifrån att det fanns ett behov av att hantera en inaktuell
arbetsmarknadspolitisk strategi för Gotland. Dessutom var det förändringar inom
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som regionen behövde förhålla sig till.
Av en tjänsteskrivelse från regionen (Regionstyrelseförvaltnignen, 2021) framgår att
Regionstyrelseförvaltningen tillsatte en särskild utredare, Leif Klingensjö, som arbetade
mellan första december 2020 och sista mars 2021. Utredningens uppdrag var att utifrån
en lägesbild över Gotlands arbetsmarknad klargöra lämplig ambitionsnivå och
resursanvändning samt utifrån det föreslå en ansvars- och arbetsfördelning för
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regionens respektive verksamheter. Vidare skulle lämpliga samverkansstrukturer
föreslås, internt och externt. Inför och under utredningens gång har det funnits en
samstämmighet kring behovet av att samordna och tydliggöra ansvar. Utredarens
rapport bifogas denna tjänsteskrivelse.
Utredningen beskriver att det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är av stor
betydelse för många andra politikområden. Resultatet har fått till följd att
arbetsmarknadsfrågorna föreslås få ett större fokus i regionen, där regionen föreslås
förstärka sin ambition att erbjuda aktiva arbetsmarknadsinsatser för att minska
bidragsbehov, ohälsokostnader och utanförskap.
De övergripande konkreta beslut som föreslås är:
§

Sammanför de verksamheter som har kostnader för arbetslösheten, med de
verksamheter som kan minska dessa i form av arbetsmarknadsåtgärder och
utbildningsinsatser.

§

En mer aktiv politik måste följas av konkreta resurssatsningar. Bedömningen är
att det i ett kortsiktigt perspektiv behövs två miljoner kronor för aktiva insatser.

§

Förstärk

Regionstyrelseförvaltningen

uppgift

som

samordnare,

omvärldsbevakare, samt rollen att följa upp och stödja regionens samlade arbete
med arbetsmarknadspolitiken i ett bredare fokus. Bedömningen är att den nya
rollen behöver en resursförstärkning med två anställda.
Den resursförstärkning som beskrivs i den sista punkten är något som har tillfallit en av
respondenterna i vår data. Denne menar att det kommer göra stor skillnad och att
NORMA:s arbete kommer få genomslag i det fortsatta arbetet samt att SAK troligen är
en viktig komponent i detta.
Utredningen slår vidare fast att arbetsmarknadsansvaret är ett statligt ansvar men icke
desto mindre finns det väsentliga incitament för regionen att arbeta med dessa frågor.
En omständighet är att Arbetsförmedlingen befinner sig i en omorganisation med
minskade resurser och nya arbetssätt. Det ger en situation där det krävs insatser till
arbetslösa då statens insatser inte är av den omfattning som är nödvändigt.
Bedömningen är att situationen kan komma att bestå. Regionen har flera ytterligare
anledningar till att ta en aktiv roll i denna fråga. Det handlar om att minska
utanförskapet genom att ge invånare förankring i arbetslivet, minska socioekonomiska
skillnader, motverka ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd och andra delar av
regional verksamhet såsom hälso- och sjukvård samt ökade skatteintäkter och möjlighet
att möta kompetensförsörjningsutmaningen.
Utredningen beskriver att utgångspunkterna för slutsatser och förslag är:
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§

att det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är av stor betydelse för många
andra politikområden.

§

att aktiva insatser sätts i centrum för att därmed ge arbetslösa en starkare
anknytning till arbetslivet.

§

ett starkare fokus på att stärka stödet till den arbetsförmåga som många gånger
finns hos enskilda.

§

att se att den arbetskraft som är arbetslös och har en begränsad arbetsförmåga
kan vara en del av att mildra kompetensutmaningen.

De två avslutande punkter har stor bäring på NORMA:s arbete. Vi ser detta som en tydlig
indikation på goda förutsättningar för hållbarhet. Vidare planeras det ett nytt projekt för
att utbilda coacher som ska vara en del i att tydligare samla arbetsmarknadsinsatserna
på Gotland.
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4. SLUTSATSER OCH DISKUSSION
Nedan återfinns de utvärderingsfrågor som utvärderingen skulle besvara.
1. Bidrar projektet till förväntade effekter? (Måluppfyllelse)
a. Varför/varför inte? (Relevans och Genomförande)
2. Hur ser förutsättningen för långsiktighet ut? (Hållbarhet)

4.1.

Förväntade effekter och långsiktighet

Nedanstående figur illustrerar VETA:s bedömning av vilka mål som projektet har nått
och vilka mål som projektet delvis har nått.
Indikationer finns
Deltagande enhetschefer och
berörda HR-funktioner är
rustade för att arbeta
inkluderande och har ett
inkluderande förhållningssätt

Indikationer finns delvis
Ledning och strategiska aktörer
har beslutat om en stödstruktur
och riktlinjer
Deltagande arbetsgivare har
verktyg och en stödstruktur för
inkluderande arbetskultur,
rekrytering och rätt använd
kompetensen

Deltagande arbetsgivare har
en funktion, metod och
handlingsplan för inkluderande
arbetsplatskultur, rekrytering
och matchning

Indikationer saknas

Deltagande arbetsgivare
använder sin nya funktion och
metod för inkluderande
organisationskultur rätt använd
kompetens
Deltagande arbetsgivare har
riktlinjer och en stödstruktur
gällande inkluderande
organisations-kultur och rätt
använd kompetens

Relevanta aktörer tar beslut om
införandet

Figur 8. Måluppfyllelse av NORMA:s förändringsteori.
Måluppfyllelsen för projektet NORMA bedöms som god, se figuren ovan. Att fyra
önskade resultat ligger på ”Indikationer finns delvis” beror primärt på att det finns flera
målsättningar inom varje resultatruta.
Vi kan börja med rutan som handlar om att deltagande arbetsgivare använder en ny
funktion eller metod för att skapa en inkluderande organisationskultur (grön). Vår
bedömning är att flera verksamheter som deltagit i SAK har upplevt det som ett
framgångsrikt arbetssätt. Man har funnit fler användningsområden som arbetsträning
och rehabilitering. Några verksamheter har behövt anpassa SAK men det är naturligt och
det visar också att SAK är en flexibel modell som fungerar i olika slags verksamheter.
Tjänster har avsatts för att arbeta vidare med SAK. Att denna ruta sorterar under ”delvis”
är för att vi har fått indikationer på att detta arbetssätt främst bedrivs inom Region
Gotland vilket är en deltagande arbetsgivare.
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Den gula rutan om huruvida deltagande arbetsgivare har riktlinjer och en stödstruktur
för en inkluderande organisationskultur och rätt använd kompetens så finns ett just nu
pågående arbete med att bygga upp en stödfunktion för SAK. Vidare finns flertalet
foldrar, filmer etc. på ämnet konflikthantering, mobbing på arbetsplatsen och
inkludering.
De resterande ljusgula rutorna på ”indikation finns delvis” är ett gränsfall om huruvida
dessa egentligen borde ligga på ”indikation finns”. Vi bedömer att i vissa fall så har
stödstrukturer och riktlinjer inte kommit på plats och i vissa fall är dessa svåra att
härröra direkt till projektet.
Rutorna där indikation finns bedömer vi härrör från projektet. Speciellt den blå då
många har haft stor nytta av kursen i förändringsledning. Den funktion och metod för
inkluderande arbetsplatskultur, rekrytering och matchning som återfinns i en av de
gröna rutorna bedömer vi vara uppfyllt i och med SAK:s introduktion och spridning.
Att tjänsteskrivelsen adresserar samma problem som NORMA och även tillsätter
resurser som troligen kommer att nyttja NORMA och SAK ser vi som något positivt. Att
den tjänsteskrivelse som refereras till i avsnitt 3.5 är antagen i regionfullmäktige (23 maj
2021) och därav bedömer vi att relevanta aktörer har fattat beslut om införandet, sista
gröna rutan.
Då NORMA har grund i ett tidigare projekt samt i praktiken operationaliserar strategiska
policydokument har projektets genomförande i hög grad varit verksamhetsnära. Detta
är ett underlättande faktum avseende implementering och hållbarhet samt i viss mån
måluppfyllelsen. Däremot kan ett så verksamhetsnära projekt försvåra utvärderarnas
bedömning av relevansen vilket i sin tur innebär att de långsiktiga effekter som NORMA
förväntas bidra till kanske hade skett ändå. Som utvärderare behöver vi därför vara
försiktiga med att uttala oss om kausaliteten mellan projektaktiviteter och potentiella
effekter.

4.2.

Rekommendationer

Om NORMA ska bidra till önskade effekter på lång sikt behöver delar som
förändringsledning och SAK spridas i än större utsträckning till det privata näringslivet.
Även om Region Gotland är den överlägset största arbetsgivaren på ön behöver fler
aktörer involveras för att få till strukturell förändring. Det bör finnas befintliga
strukturer för att samla relevanta näringslivsaktörer för att forma en fortsatt dialog och
samverkan i dessa frågor.
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Den handledarutbildning som finns inom ramen för SAK bör enligt vår bedömning
användas på ett liknande sätt bland medarbetare som kursen i förändringsledning har
använts inom chefskollektivet. Utifrån vad många respondenter framfört, menar vi att
en sådan utbildning skulle kunna minska motståndet mot att tillsätta en OSA- eller
extratjänst. Vidare finns möjlighet att skapa en gemensam terminologi bland kolleger
och därigenom minska trösklarna till och mellan olika verksamheter.
Vidare bedömer vi att Region Gotland behöver ha en diskussion om hur man skapar en
kultur. Alltså ett handlingsmönster hos en viss institution som håller över tid. Detta då
chefs- och medarbetarkollektivet byts ut med jämna mellanrum. En relevant
frågeställning där skulle kunna vara huruvida kursen i förändringsledning bör ges till
nyrekryterade chefer.
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Länkar
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Omvägstid för färdtjänstresa
Regionstyrelsens förlag till beslut i fullmäktige

Från och med justeringen av protokollet ska tredje meningen i 3.1 Samordning
i regionens Bestämmelser för färdtjänst ha följande lydelse.
Vid samordning får restiden förlängas i skälig omfattning jämfört med tiden för
direktresa.

Ärendet

I 3.1 regionfullmäktiges antagna Bestämmelser för färdtjänst anges följande.

Färdtjänst, det vill säga den särskilda kollektivtrafiken, jämställs med den allmänna
kollektivtrafiken. Detta innebär att resorna kan planeras enligt tidtabell. Vid
samordning kan restiden förlängas med högst 50 % jämfört med tiden för direktresa. Resorna
kan förskjutas för samplaneringen.

Tekniska nämnden har utan att adressera regionfullmäktige beslutat om en
ändring i sagda bestämmelse. Ändringen skulle innebära att den tillåtna
omvägstiden för alla resor blir: direktresetiden x 0,3 + 15 minuter. Det noteras att
nämnden gjort en konsekvensbedömning.
Frågorna i ärendet blir 1. om tekniska nämndens bristfälliga initiativ kan botas
eller om nämnden måste börja om, och 2. hur en reglering av detaljer i
kollektivtrafikens utförande lämpligen kan utformas.
Regionstyrelseförvaltningen anser att frågorna kan lösas så att regionstyrelsen
föreslår regionfullmäktige en ändring som är förenlig med innehållet i tekniska
nämndens beslut. Regionstyrelseförvaltningen finner dock att innehållet i
tekniska nämndens beslut, liksom nuvarande lydelse, är för tekniskt detaljerat.
Restider för annan kollektivtrafik regleras inte av fullmäktige. Därför föreslås
att tekniska nämnden får reglera omvägstiden inom ramen för i skälig omfattning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-03-22
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Författningssamling för Region Gotland

BESTÄMMELSER FÖR FÄRDTJÄNST

Antagna av fullmäktige 2001-11-26. Ändrad 2007-03-19, 2009-02-23, 2010-04-19 (av
kommunstyrelsen på delegation), 2014-10-27, 2016-09-26 § 134, 2020-06-15 § 100.
Beslut angående taxa: 2017-10-23 § 157, 2018-03-26 § 32, 2020-02-17 § 10.
Gäller från och med 1 juli 2020.
Personers rätt till färdtjänst regleras i lag (1997:736) om färdtjänst
I dessa bestämmelser redovisas vad region Gotland har beslutat att gälla för färdtjänst på
Gotland, utöver vad som regleras i lagen.
1.

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken på Gotland

Detta betyder att färdtjänstresenären, liksom andra kollektivtrafikresenärer kan få dela fordon
hela eller delar av resan. Färdtjänst med byte av olika fordonstyper kan förekomma. Uppehåll
får inte göras under färdtjänstresor. Färdtjänstberättigad kan använda färdtjänsten för resor i
annan kommun/län.
Tekniska nämnden ansvarar för att pröva rätten till färdtjänst för personer som är
folkbokförda på Gotland. Beslut fattas av de tjänstemän som Tekniska nämnden har delegerat
uppgiften till.
1.1. Ledsagare

Efter individuell prövning kan rätt till ledsagare beviljas om funktionsnedsättningen medför att
den färdtjänstberättigade måste ha hjälp av annan person, utöver föraren, under resan eller till
och från fordonet. Ledsagare beviljas inte om man endast behöver hjälp på resmålet.
Ledsagare ska resa samma sträcka som den färdtjänstberättigade. Ledsagaren reser utan avgift.
Den som är ledsagare ska klara av att bistå med den hjälp som resenären behöver under hela
resan, från dörr till dörr.
1.2. Medresenärer

Medresenär är sällskap till den som har rätt till färdtjänst. Den färdtjänstberättigade har rätt att
ha med en (1) medresenär utöver ledsagaren. Medresenären ska resa samma sträcka som den
färdtjänstberättigade. Medresenärer betalar samma avgift som den färdtjänst-berättigade.
1.3. Barn

Barn upp till 18 år som hör till den färdtjänstberättigades familj får resa samma sträcka som
den färdtjänstberättigade.
Priset för barn är samma som i den allmänna kollektivtrafiken.
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2.

Antalet resor

Den färdtjänstberättigade kan beviljas fritt antal reser eller ett begränsat antal resor utifrån
sökandes funktionsnedsättning och möjlighet till att resa med allmänna kommunikationer.
För arbetsresor och utbildningsresor mellan bostaden och arbetsplatsen respektive
utbildningslokalerna inom region Gotland kan ett periodkort (arbetsresekort) köpas som gäller
för en tur- och returresa per dag. Periodkortet gäller även för resor med allmän kollektivtrafik.
För resor i annan kommun/län beviljas resor upp till 9 mil/enkelresa. Kostnad för periodkort
och egenavgift för färdtjänst annan kommun/län , se Taxa för all kollektivtrafik inkl. färdtjänst
och sjukresor.
3.

Hur skall resan beställas

Region Gotland anlitar en beställningscentral som har uppdrag att administrera
färdtjänstresorna och resor skall därför beställas hos den beställningscentral som Region
Gotland anvisar.
Färdtjänstresor ska beställas senast en timme före önskad avresetid. Om resan inte ska
genomföras måste den avbokas vid beställningscentralen. Kollektivtrafikenheten lämnar
information angående bokning och beställning av biljetter för färdtjänstresor i annan
kommun/län.
3.1. Samordning

Färdtjänst, det vill säga den särskilda kollektivtrafiken, jämställs med den allmänna
kollektivtrafiken. Detta innebär att resorna kan planeras enligt tidtabell. Vid samordning kan
restiden förlängas med högst 50 % jämfört med tiden för direktresa. Resorna kan förskjutas
för samplaneringen.
4.

Avgifter

Regionfullmäktige beslutar efter förslag från Tekniska nämnden vilken taxa som skall gälla vid
färdtjänstresa. Avgifterna framgår av ”Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst
och sjukresor”. Om en färdtjänstresa sker med byten betalas en egenavgift för hela resan.
Samtliga avgifter, förutom avgiften för periodkort, betalas direkt efter genomförd resa till
föraren eller faktureras i efterhand för de resenärer som anmält detta betalningssätt till
Teknikförvaltningen. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift enligt Tekniska nämndens
beslut.
Om resan inte avbokas kan färdtjänstresenären bli återbetalningsskyldig.
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5.

Resegaranti vid försening

Resegaranti gäller när försening uppstår vid hämtning av kund. Om hämttiden försenas med
mera än 20 minuter från den utlovade tiden kan resegarantin betalas ut, dock inte när
förseningen orsakats av kunden själv. Försening bedöms utifrån den tid som registreras vid
beställningscentralen, när kunden påbörjat sin resa. Det är kundens ansvar att kontakta Region
Gotlands kundtjänst och begära ersättning. Beställningscentralen utreder och därefter beslutar
tjänsteman som Tekniska nämnden har delegerat uppgiften till, om ersättning ska utgå.
Resegarantin gäller inte vid besvärliga väderförhållanden, vid störningar i trafiken eller vid
omständigheter som trafikhuvudmannen inte råder över.
Administrativa regler

Ansökan ska ske på särskild blankett och handläggningstiden beräknas till högst 4 veckor.
Beslutsunderrättelse och information om färdtjänst sänds till den sökande.

3 (3)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/3827
9 november 2021

Ewa Svedare Riddaregard

Tekniska nämnden

Omvägstid för färdtjänstresa
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla ny omvägstid för färdtjänst.

Sammanfattning

För att utöka möjligheterna till bättre samordning av de korta färdtjänstresorna inom
Gotlands län föreslår förvaltningen en förändring i regeln som avser omvägstid, det
vill säga den tid utöver direktresetiden som resenären kan få åka i fordonet.
Förvaltningen föreslår att den tillåtna omvägstiden för alla resor blir
(direktresetiden x 0,3 + 15 minuter). Detta utökar möjligheten till samordning av de
korta resorna utan att påverka samordningen av de långa resorna på ett negativt sätt,
sett både ur resenärens och regionens synvinkel.
Ärendebeskrivning

I Region Gotlands bestämmelser för färdtjänst får en resa inte ta längre tid än 50 %
av direktresetiden. Detta har visat sig vara ett problem i tätorterna eftersom dessa
transporter ofta inte tar mer än några minuter och då går det inte att samplanera med
andra kunder eftersom omvägstiden överskrids. Ett exempel, en resa som tar 4 min
direkttid får endast ta 6 minuter med de bestämmelser som regionen har i dag. Detta
medför att de flesta transporter inom tätorten blir med ensamåkare och det gör i sin
tur att regionen får sämre med bilresurser eftersom de inte går att samplanera.
Ändrar regionen i stället bestämmelserna till att alla resor blir (direktresetiden x 0,3 +
15 minuter) så skulle detta utöka möjligheten till samordning av de korta resorna.
Exempelvis, om direktresan tar 5 min så kan den nu i stället bli 16,5 min lång
(5x0,3+15).
Förslaget har varit på remiss till Funkisam som ställer sig positiva till förslaget.
Bedömning

Ändras regelverket efter förvaltningens förslag innebär det bättre samplanering av
fordonen och det medför att fler bilar blir tillgängliga till andra kunder som vill åka
färdtjänst.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/3827

Barn- och genusperspektiv – Fler transporter att tillgå vid färdtjänstresa.
Landsbygdsperspektiv – Fler transporter att tillgå vid färdtjänstresa.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beställningscentralen kan samplanera bättre,
transportören får fler bilar tillgängliga för andar resenärer av färdtjänst, regionen får
nöjdare kunder. Förvaltningens bedömning är att kostnaden inte kommer påverkas
av detta beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-09

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-16

TN § 257

TN § 257

Omvägstid för färdtjänstresa

TN 2021/3827
TN AU § 236

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla ny omvägstid för färdtjänst.

För att utöka möjligheterna till bättre samordning av de korta färdtjänstresorna inom
Gotlands län föreslår förvaltningen en förändring i regeln som avser omvägstid, det
vill säga den tid utöver direktresetiden som resenären kan få åka i fordonet.
Förvaltningen föreslår att den tillåtna omvägstiden för alla resor blir
(direktresetiden x 0,3 + 15 minuter). Detta utökar möjligheten till samordning av de
korta resorna utan att påverka samordningen av de långa resorna på ett negativt sätt,
sett både ur resenärens och regionens synvinkel.
Bedömning

Ändras regelverket efter förvaltningens förslag innebär det bättre samplanering av
fordonen och det medför att fler bilar blir tillgängliga till andra kunder som vill åka
färdtjänst.
Barn- och genusperspektiv – Fler transporter att tillgå vid färdtjänstresa.
Landsbygdsperspektiv – Fler transporter att tillgå vid färdtjänstresa.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beställningscentralen kan samplanera bättre,
transportören får fler bilar tillgängliga för andar resenärer av färdtjänst, regionen får
nöjdare kunder. Förvaltningens bedömning är att kostnaden inte kommer påverkas
av detta beslut.
Ärendets behandling under mötet

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

•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla ny omvägstid för färdtjänst.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-09
Skickas till
Regionstyrelsen

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Information om

Varför är vi här?
Informera Gotland om möjligheterna
med klimatinvesteringsstödet.
Detta för att vi ser att Regionen kan:

• Själva göra klimatinvesteringar via
Klimatklivet
• Informera om stödet till
verksamhetsutövare
• Bidra till samtal om energi, klimat
och klimatinvesteringar

Agenda
•
•
•
•

Kort presentation om stödet
Statistik för Gotland
Möjligheter för Gotland
Tid för frågor

Om klimatklivet
Stödet till klimatinvesteringar på
lokal och regional nivå.
Syfte:
•
•
•

Minska utsläpp av växthusgaser
Bidra till spridning av teknik och
marknadsintroduktion
Bidrar till Sveriges miljömål, hälsa
och sysselsättning.

9 miljarder kronor ska investeras
2022- 2026

Vem kan söka stöd?
Kommuner, regioner, företag och
organisationer – alla utom
privatpersoner kan söka!

Vad kan få stöd?
Olika typer av åtgärder som ger
minskade växthusgasutsläpp. De
åtgärder med högst klimatnytta per
investerad krona prioriteras stöd.
Exempelvis inom transporter,
industri, bostäder, lokaler,
stadsbyggnad och energi.
Åtgärder får pågå som längst till
2026-04-30.

Vad kan inte få stöd?
Åtgärder som:
•
•
•
•
•

redan påbörjats
måste utföras enligt lagkrav
kortare återbetalningstid än 5 år
omfattas av handel med
utsläppsrätter
elproduktion (exempelvis ej
solenergi). Undantag elproduktion
från biogas som producerats från
rötning i stationära motorer.

Hur mycket stöd kan
en åtgärd få?
Stöd ges i den nivå som krävs för
åtgärdens genomförande.
Stödnivåer mellan 30-70%.
Kommuner max 50% i stöd
Stöd till företag, kommunala bolag
osv kan ges utifrån EU:s
statsstödsregler. 70% max.

Foto: Scandinav

Stöd till Gotland
49 olika åtgärder fått stöd på
totalt ca 86,5 miljoner kronor
(2015-2021)
Minskar utsläppen med 16 000
ton/år

Visby Airport. Installation av laddstolpar
för elflygplan. 100 000 kr
GotlandsHem. Laddstationer. 287 500 kr
GEAB. Utnyttjande av deponigas för
fjärrvärmeproduktion. 1 520 000 kr
Brogas. Energikonvertering mejeri. 34,6
mkr
Gotlands Åkericentral. Elektrifiering i täkt.
1,4 mkr
Ryftes Grönsaker. Byte av dieselpump till
el. 196 000 kr
Burgsvik utveckling. Etablering av
laddplatser för båtar. 465 000 kr
Mallas stenstugu. Flisanläggning för
ulltvätt. 650 000kr
Region Gotland. Biogasproduktion. 12 347
397 kr. Valde att inte fullfölja åtgärden.

Resultat 2015– december 2021
• Totalt 9 miljarder kronor har beviljats
• Över 75 procent av stödet till företag.
6,5% till kommuner och kommunförbund
• 4 190 åtgärder har fått stöd, varav 271
kommer från kommuner och
kommunförbund
• Förväntas minska utsläppen med 1,8
miljoner ton CO2-ekv per år

Gotland i statistiken
CO2e minskad per 10
000 invånare [kt/år]
Totalt: 2,2 kt/år

Värmlands län
Stockholms län
Uppsala län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Hallands län
Jämtlands län
Kronobergs län
Skåne län
Blekinge län
Örebro län
Norrbottens län
Dalarnas län
Kalmar län
Gotlands län
Västerbottens län
Södermanlands län
Jönköpings län
Östergötlands län
Gävleborgs län

0,6
0,8
0,9
0,9
1,1
1,1
1,3
1,3
1,8
1,8
1,9
2,0
2,0
2,2
2,4
2,6
2,9
2,9
3,6
4,0

Uppsala län
Västmanlands län
Blekinge län
Hallands län
Skåne län
Värmlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Västerbottens län
Norrbottens län
Södermanlands län
Kronobergs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Östergötlands län
Dalarnas län
Gotlands län
Jönköpings län
Gävleborgs län
Kalmar län

9,7
0
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Beviljat stödbelopp
per 10 000 invånare
[mkr]
4,0
Stockholms län
Totalt: 8,6 mkr
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Fast Gotland har:
…lägst CO2-ekv minskning
av alla län
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5,6
5,9
6,2
7,7
7,8
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10,6
11,7
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12,7
12,9
13,2
14,1
14,9
21,5
22,6
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…lägst stödbelopp av alla län

Antal beviljade åtgärder per 10 000 invånare
Totalt: 4
Västerbottens län
Uppsala län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län
Gävleborgs län
Västra Götalands län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Blekinge län
Södermanlands län
Örebro län
Östergötlands län
Kalmar län
Hallands län
Värmlands län
Kronobergs län
Jämtlands län
Dalarnas län
Jönköpings län
Gotlands län

2,5519411158
3,1030229039
3,204062752
3,3007450253
3,3134581209
3,6128924678
3,8613427949
3,88694314425
4,1276632401
4,4019343357
4,5149424677
4,5988258317
4,711078709
4,858988116
5,00400320256
2
5,1215936987
5,320537768
6,1424595621
6,3515642896
6,79029179166
7,8648555652
0

5

10

….lägst antal beviljade ansökningar per län
Naturvårdsverket

Möjligheter för Gotland
Vårt Gotland 2040 – verktyg för insatsområden
i genomförandeprogram
Stärk tillgängligheten
• fler fossilfria alternativ på ön
• Gotland ska vara top-of-mind för elflyg
• öka kollektivtrafikresandet och kombinerat resande
Gå före i klimat- och energiomställningen
• Klimatneutral livsmedelsproduktion med hållbar
markanvändning
Säkra miljö och vatten
• återanvändning och minskad resursförbrukning

Åtgärder kommun/region
Exempel:
-

Elfordon, biogasfordon

-

Elanslutning i hamnar

-

Gång- och cykelvägar

-

Cykelgarage, cykelboxar, cykelparkeringar

-

Omlastningscentraler

-

Elanslutning hamn

-

Biogasproduktion, uppgradering,
distribution

-

Minskade transporter (ex körsimulator)

-

Laddpunkter för fordon (obs- nya
ansökningsförfarande för detta 2022.
Samråd inför varje ansökningsomgång)

-

Energikonvertering värmesystem

-

Utveckling av återbruk på ÅVC

-

Minskad klimatpåverkan från
avloppsreningsverk

-

Reducering av metanutsläpp från deponi

-

Biokolproduktion

-

Lustgasdestruktion

-

Värmeåtervinning

-

Omhändertagande av restvärme till
fjärrvärme

Hur ansöker man?
Via Länsstyrelsens e-tjänst : Ansökan
om klimatinvesteringsstöd
(lansstyrelsen.se)
Ansökningsomgångar 2022:

• 3 - 18 maj
• 23 augusti - 8 september
Obs - nytt ansökningsförfarande för
publik ladd- och vätgasinfrastruktur.
Samråd och separata utlysningar.
Foto: Scandinav

Länsstyrelsens roll
Informerar och vägleder sökanden

• Anna.sorby@lansstyrelsen.se
Tele: 010-223 93 86
• Agneta.green@lansstyrelsen.se
Tele: 010-223 93 58
Vägledning och inspiration på:
Klimatklivet (naturvardsverket.se)
5 miljarder ska investeras under 2022.
Bästa klimatnytta vinner!

Frågor?

Workshop RSAU, Hansedagarna 2025
Effekt för näringsliv och tankar kring sponsring

Agenda
•
•
•
•

Intro
Näringsliv och sponsring – erfarenheter och medskick
Diskussion om önskade effekter for Gotlands näringsliv, tematik och
sponsring
Avslutning

Erfarenheter och medskick
•
•
•
•

Sponsorer har potential att vara mer än ”bara medel till evenemanget”
Ett framgångsrikt sponsringsarbete kräver framförhållning och en tematik
som är attraktiv och relevant
En målbild behövs för vilka effekter vi vill uppnå för det gotländska
näringslivet
Gotlands tre styrkeområden
•
•
•

Besöksnäring
Mat och livsmedel
Näringslivets energiomställning

Diskussion
Effekter näringslivet
Hansedagarna och den Nutida Hansan har ett stort antal deltagande städer i bland annat Tyskland,
Frankrike, Nederländerna och Polen
•
När ni tänker Hansedagarna 2025, vad skulle ni önska för näringslivsutveckling på längre sikt?
Vilka är era förväntningar på vad Hansedagana 2025 ska leda till?
•
Ser ni särskilt fokus på något av våra styrkeområden?
•
Kan ni exemplifiera vilka näringslivsrelationer Hansedagarna 2025 ska ha varit med om att
etablera? Branscher? Till och med företag?
Tematik och sponsring
Ett väl skött sponsorarbete kan generera fortsatta samarbeten
•
Möjliga tematiska områden?
•
Tankar kring hur vi kan säkerställa långsiktighet. Hur kan vi arbeta långsiktigt för att inte ”tappa”
samarbete med sponsorer och upparbetade näringslivsrelationer?

Nästa steg
• Detaljerad budget - budgetberedning
• Info Regu 31 maj
•

Organisation och styrning

• Initiala tankar sponsring och tematiska områden

