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Regionstyrelseförvaltningen/Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/446
12 april 2022

Susanna Collin
Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Markgenomförandeavtal idrottsanläggning Visborg
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markgenomförandeavtal med
Visby Padel Fastighet AB i syfte att reglera genomförandet av beslutad
markanvisning.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 30 september 2020 (RS § 252) att markanvisningsavtal ska
tecknas med Visby Padel Fastighet AB avseende upplåtelse av mark med tomträtt
inom idrotts- och rekreationsområdet på Visborg för nybyggnation av gymnastikoch idrottsanläggning. Regionstyrelsen godkände markanvisningsavtalet med Visby
Padel Fastighet AB 16 december 2020 (RS §387).
Syftet med markgenomförandeavtalet är att säkerställa genomförandet av
detaljplanen och reglera exploatörens respektive Region Gotlands åtaganden och
kostnadsansvar. I markgenomförandeavtalet regleras bl a utförande och kostnader
för anläggande av parkering, infart och gång- och cykelväg samt byggnation inom
fastigheten Visby Visborg 1:23.
När detta markgenomförandeavtal godkänts och bygglov beviljats upplåts Visby
Visborg 1:23 med tomträtt till Visby Padel Fastighets AB.
Visby Padel Fastighets AB bekostar parkeringarna, cykelväg och infartsväg inom
Region Gotlands fastighet Visby Visborg 1:9. Dessa anläggningar är nödvändiga att
anlägga för den tillkommande bebyggelsen. Inom idrottsområdet nyttjas parkeringar
och kommunikationsytor gemensamt för åtkomst till anläggningarna inom området.
Region Gotland utför anläggningarna och fakturerar exploatören 6 500 000 kr när
detta avtal vunnit laga kraft. Region Gotland fakturerar resterande kostnader för
projektering och utförande när anläggningarna har färdigställts. De kostnader som
faktureras är faktiska kostnader upp till ett takpris om 8 500 000 kr. Om kostnaden
blir mindre än 6 500 000 kr så sker en återbetalning till exploatören av överskjutande
belopp. Det fakturerade beloppet ska vara erlagt av exploatören före regionens
upphandling och utbyggnad av anläggningarna.
Visby Padel AB har, i enlighet med villkor i tidigare markanvisningsavtal, ingått ett
hyresavtal med Visbygymnasterna.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/446

Bedömning

Markanvisningen för idrottshallen är en del av utvecklingen inom den nya stadsdelen
Visborg och en idrottshall med utrymme för gymnastikverksamhet är viktig för att
denna idrottsgren ska kunna fortsätta att växa och utvecklas.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer tillsammans med Stadsutvecklingsprojekt
Visborg att markgenomförandeavtalet är upprättat enligt intentionerna i tidigare
beslutade markanvisningstävling och markanvisningsavtal.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför Regionstyrelsen att godkänna upprättat
markgenomförandeavtal med Visby Padel Fastighets AB.

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Markanvisningen har föregåtts av en markanvisningstävling där exploatörens
förslag vunnit gehör och beslutats i regionstyrelsen 2020-12-16. Bedömningen är att
avtalet med exploatören är upprättat i enlighet med gällande lagstiftning och följer
Region Gotlands eget regelverk vad avser markanvisningar.
2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att avtalet med exploatören är upprättat i enlighet med gällande
regelverk och ger Region Gotland ersättning för utförande av överenskomna
anläggningar.
3. Barnperspektiv

En ny gymnastikhall på Visborg är viktig för att Gotlands gymnastikverksamhet ska
fortsätta växa och utvecklas. Många barn och ungdomar utövar gymnastiksport och
får med denna etablering bättre förutsättningar för en god och trygg träningsmiljö.
Bedömningen är att åtgärden är att anse som positiv ur ett barnperspektiv.
4. Jämställdhetsperspektiv

Gymnastik utövas av en stor andel flickor och en etablering ger positiva effekter
när det gäller tillgången till en god och trygg träningsmiljö. Bedömningen är att
åtgärden kan ses som positiv ur ett jämställdhetsperspektiv.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Ej aktuellt
6. Klimat och miljöperspektiv

Ej aktuellt
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/446

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-12
Markgenomförandeavtal med bilagor

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
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Detaljplaneinformation

Bef. anläggning
Planområdesgräns

Visborgs idrotts- och rekreationsområde
Illustrationsplan, markanvisning
Utredningsskiss
2020-01-20 AP, Skala 1:1500 (A3)
Ahlqvist & Almqvist arkitekter, Tel: 08 556 96 880

50m

Användningsgräns
Egenskapsgräns
Information rörande markanvisning
Preliminär tomtgräns
Illustration GC-flöde
*Yta möjlig att disponera för inlastning.
**Utöver anläggningar inom markanvisningsområde ska byggherre även anlägga
ny bil- & GC-väg, nya parkeringsplatser samt utföra ombyggnad av bef. parkering.

Planerad anläggning
Ev. framtida anläggning
Inlastning*
Anläggs av byggherre**
Nya parkeringsplatser
Bef. parkeringsplatser
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= Gymnastikinrednining,
layout erhållen från
Unisport dat. 2021-07-07

AQ3 Arkitektur AB

UPPDRAG.NR

3016-00
DATUM

RITAD/KONSTR AV

UPPDRAGSLEDARE

H.B
ANSVARIG

2021-06-14
A. FORSBERG
NYBYGGNAD ARENA
PLAN 2
0

5

ORGINALSKALA

10

15

20m
SKALA

A1 1:200
A3 1:400

NUMMER

A2

BET

A

MBN 2021/2700

1202
TEKNIK
1203

1208
PENTRY

1209
KONTOR

1201
1206
HISS
1205

1207
RWC

1210

1211
IDROTTSAL
(INGEN FAST INREDNING)

1204
LÄKTARE

C:\Users\Hanna\AQ3 Arkitektur AB\AQ3 - Dokument\Projekt\3016-00 Kv Visborg Visby\12 HANDLINGAR\2 BYGGLOV\A\a-modell\Kv

1108
GYMNASTIK ÖVRE DEL

B

A

ADDERAT 1 ST EXTRA HKP (TOTALT
2 ST) SAMT MINDRE JUSTERINGAR
PLAN 3
PRECISERING/MÖBLERING AV RUM,
NYA FASADRITNINGAR INKL NYA /
BEFINTLIGA MARKNIVÅER,
REDOVISNING AV DELAREOR

BET

ÄNDRINGEN AVSER

2021-12-20

H.B

2021-08-26

H.B

DATUM

SIGN

BYGGLOVSHANDLING
VISBY GYMNASTIK & PADEL
VISBY VISBORG 1:23

A

Visborg, Bygglov.rvt

2022-02-24 10:49:20

1212
TEKNIK

AQ3 Arkitektur AB

UPPDRAG.NR

3016-00
DATUM

RITAD/KONSTR AV

UPPDRAGSLEDARE

H.B
ANSVARIG

2021-06-14
A. FORSBERG
NYBYGGNAD ARENA
PLAN 3
0

5

ORGINALSKALA

10

15

20m
SKALA

A1 1:200
A3 1:400

NUMMER

A3

BET

B

3300

+47.6

2800

3400

4000
3400

MBN 2021/2700

+47.3

+47.3

C:\Users\Hanna\AQ3 Arkitektur AB\AQ3 - Dokument\Projekt\3016-00 Kv Visborg Visby\12 HANDLINGAR\2 BYGGLOV\A\a-modell\Kv

SEKTION A-A

2800

3.84°

9700

11185

2735
8000
3300

B
A

JUSTERADE MARKFÖRHÅLLANDEN
JUSTERADE MARKNIVÅER,
PRECISERING AV
MARKBELÄGGNING INOM
FASTIGHETSGRÄNS

BET

SEKTION B-B

ÄNDRINGEN AVSER

2022-02-24
2021-10-26

DATUM

H.B

SIGN

BYGGLOVSHANDLING

SEKTION C-C
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FÖRKLARINGAR
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= Befintlig marklinje

= Ny marklinje
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VISBY VISBORG 1:23
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Visborg, Bygglov.rvt

2022-02-24 10:49:22

= Befintlig plushöjd
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BYGGLOVSHANDLING
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VISBY GYMNASTIK & PADEL
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Visborg, Bygglov.rvt

2022-02-24 10:49:24
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TAK
MATERIAL: Papp
KULÖR: Svart

TAKANSLUTNINGAR INKL. HÄNGRÄNNOR / STUPRÖR
MATERIAL: Plåt
KULÖR: Röd (NCS S 3060-Y70R)

FASAD
MATERIAL: Fibercementskiva / Cembrit
KULÖR: Röd (t.ex. Cembrit P 343 Patina)

Visborg, Bygglov.rvt

C:\Users\Hanna\AQ3 Arkitektur AB\AQ3 - Dokument\Projekt\3016-00 Kv Visborg Visby\12 HANDLINGAR\2 BYGGLOV\A\a-modell\Kv

KARMAR
MATERIAL: Stål / Aluminium
KULÖR: Röd (NCS S 3060-Y70R)

2022-02-24 10:49:25

FASADARMATURER
MATERIAL: Aluminium
KULÖR: Röd (NCS S 3060-Y70R)

RIBBOR 45 x 95
MATERIAL: Trä
KULÖR: Röd (NCS S 3060-Y70R)

SKÄRMTAK
MATERIAL: Trä
KULÖR: Röd (NCS S 3060-Y70R)

DÖRRAR
MATERIAL: Stål
KULÖR: Röd (NCS S 3060-Y70R)

SOCKEL
MATERIAL: Betong
KULÖR: Natur

DETALJER (t.ex. räcken & utrymmningstrappor)
MATERIAL: Stål
KULÖR: Röd (NCS S 3060-Y70R)

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

BYGGLOVSHANDLING
VISBY GYMNASTIK & PADEL
VISBY VISBORG 1:23

ENTRÉPARTIER / GLASPARTIER
MATERIAL: Stål / Aluminium
KULÖR: Röd (NCS S 3060-Y70R)

A

AQ3 Arkitektur AB

UPPDRAG.NR

3016-00
DATUM

RITAD/KONSTR AV

UPPDRAGSLEDARE

H.B
ANSVARIG

2021-06-14
A. FORSBERG
NYBYGGNAD ARENA
MATERIAL & KULÖR

SKALA

A1
A3

NUMMER

A7

BET

MBN 2021/2700

35,5 kvm
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Tomträttsavtal
Mellan
Region Gotland, org.nr. 212000-0803,
och
Visby Padel Fastighet AB (org.nr 559144-2644, c/o Bra Ekonomi, Jägarvallsvägen 9, 584 22
LINKÖPING, nedan kallad tomträttshavare
har följande tomträttsavtal träffats.

Bakgrund och syfte
Regionstyrelsen beslutade 30 september 2020 (RS §252) att markanvisningsavtal ska tecknas
med Visby Padel Fastighet AB avseende upplåtelse av mark med tomträtt inom idrotts- och
rekreationsområdet på Visborg för nybyggnation av gymnastik- och idrottsanläggning.

1. Upplåtelse
Regionen upplåter med tomträtt fastigheten Visby Visborg 1:23 till tomträttshavaren.

2. Upplåtelsedag
Upplåtelsen sker den dag då båda parter undertecknat detta avtal. Regionen tecknar avtalet efter
att beslut i Tekniska nämnden om tecknade av detta avtal vunnit laga kraft.

3. Ändamål
Tomträtten får endast användas för idrottsändamål.
Ändring i det för tomträtten bestämda utnyttjandet får inte ske utan Region Gotland skriftliga
medgivande. Innan sådan ändring sker, ska tomträttshavaren, om regionen finner det
nödvändigt, träffa tilläggsavtal med regionen angående den avgäld och de övriga villkor, vilka ska
gälla vid det ändrade utnyttjandet.

4. Avgäld
Den årliga tomträttsavgälden för första avgäldsperioden utgör 60 102 kronor. Tomträttsavgälden
betalas årsvis i förskott senast sista vardagen före varje års början. Om avgälden inte betalas
inom föreskriven tid ska dröjsmålsränta utgå på förfallet belopp till dess betalning sker.
Om dröjsmålsränta gäller vad därom vid varje tidpunkt i lag stadgas.

5. Ändring av avgäld
För avgäldsreglering gäller de i lagen angivna minimiperioderna om tio år, varvid den första
perioden räknas från den dag som infaller tio år efter upplåtelsedagen.
I det fall tomträttens areal ändras genom fastighetsreglering ska ändring av tomträttsavgälden
ske.

6. Byggnader med mera
Fastigheten är vid tidpunkten för upplåtelsen obebyggd.

7. Bygglov
Ritningar jämte tillhörande beskrivningar till varje nybyggnad eller annan byggnadsåtgärd, där
det krävs bygglov, ska underställas Region Gotlands teknikförvaltning för godkännande innan
bygglov sökes.
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8. Byggnadsskyldighet
Tomträtten ska inom två år bebyggas med byggnad eller anläggning till ett värde som minst
motsvarar värdet av tomten. Om byggnadsskyldigheten inte fullgörs utgår ett vite motsvarande
25 % av värdet enligt ovan. Krav på säkerhet ställs för vitet i form av en bankgaranti on-demand.
Bankgarantin ska ställas på ett belopp om 500 850 kr och överlämnas till Region Gotland före
beslut om godkännande av tomträttsavtalet. Bankgarantin återlämnas när byggnadsskyldigheten
är fullgjord.

8. Underhåll med mera
Byggnader och uppförda anläggningar på tomträtten ska underhållas av tomträttshavaren. Om
byggnader eller anläggningar förstörs eller skadas av eld eller på annat sätt, ska de
återuppbyggas eller repareras inom bestämd tid om inte annan överenskommelse avtalats mellan
regionen och tomträttshavaren. Tidsperioden ska vara skälig och bestäms av regionen. Även
obebyggd del av tomträtten ska hållas i ett vårdat skick.

9. Upplåtelser
Tomträttshavaren får utan Region Gotland medgivande upplåta panträtt och nyttjanderätt i
tomträtten. Servitut eller annan särskild rättighet får däremot inte upplåtas utan sådant
medgivande.
Tomträttshavaren har bekostat byggande av parkering, gc-väg och infartsväg på Region Gotlands
fastighet Visborg 1:9. Tomträttshavaren har rätt att nyttja infartsvägar, gc-vägar och parkeringar
inom idrottsområdet. Dessa anläggningar ska kunna gemensamt av verksamhetsutövarna inom
området. Separat driftsavtal ska tecknas mellan Region Gotland och tomträttshavaren.
Tomträttshavaren har rätt att anlägga, underhålla och förnya VA-ledningar fram till
anslutningspunkt inom Visby Visborg 1:9 inom område enligt servitutsavtal gällande Visby Visborg
1:9 och 1:23.

10. Intrång och nyttjande
Tomträttshavaren medger att regionen eller annan, som har Region Gotland tillstånd, får
bibehålla, underhålla och förnya ledningar i eller över tomträtten med erforderliga ledningsstolpar
och infästningsanordningar på byggnad, där det kan ske utan avsevärd olägenhet.
Tomträttshavaren är skyldig att utan ersättning acceptera intrånget och nyttjandet, men har rätt
till ersättning för skada på byggnad eller annan anläggning på tomträtten.
Inlastningszon nyttjas gemensamt med regionen.

11. Avgifter, förpliktelser med mera
Skatter, avgifter och andra förpliktelser som kan komma att belasta tomträtten från och med
upplåtelsedagen ska fullgöras och ansvaras av tomträttshavaren.

12. Kontroll
För kontroll av att detta avtal tillämpas på rätt sätt är tomträttshavaren skyldig att lämna
regionen erforderliga upplysningar och tillfälle till besiktning.

13. Inskrivning
Tomträttshavaren skall på det sätt som anges i jordabalken söka inskrivning av tomträtten.
Samtliga kostnader för inskrivningen erläggs av tomträttshavaren.

14. Överlåtelse
Vid överlåtelse av tomträtten ska tomträttshavaren omedelbart göra en skriftlig anmälan om
detta till Region Gotland teknikförvaltning.
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15. Uppsägning av avtalet
Enligt lag äger endast regionen rätt att säga upp tomträttsavtalet, varvid de i lagen angivna
minimiperioderna om tjugo år gäller. Den första perioden ska dock utgöra 40 år och räknas från
upplåtelsedagen.

16. Lösen av byggnad med mera
Upphör tomträtten på grund av uppsägning, är regionen skyldig att lösa byggnad och annan
egendom som utgör tillbehör till tomträtten. Därvid gäller vad som anges i lagstiftning om lösen.

17. Övrigt
I övrigt gäller vad i jordabalken eller annan lagstiftning anger om tomträtt.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.
För Region Gotland
Ort och datum
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Visby Padel Fastighet AB
Ort och datum
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Elin Lööf, folkhälsostrateg

Ärende RS 2021/1278
Datum 31 mars 2022
Sida 1 (3)

Mottagare
Regionstyrelsen

Motion. Ansvaret för elrullstolsgarage
Förlag till beslut i fullmäktige




Motionen avslås
Tekniska nämnden får i uppdrag att bevaka frågan och återkomma med
eventuella förslag baserat på Boverkets utredning.

Sammanfattning

Saga Carlgren (V) mfl. har inkommit med en motion där de yrkar att ansvaret
och hantering av elrullstolsgarage läggs på hjälpmedelscentralen. Detta med
bakgrund efter att högsta förvaltningsdomstolen fattade ett beslut i december
2020 att garage till elrullstolar är lösa inventarier och därmed inte berättigar till
bostadsanpassning. Detta innebär att personer som inte har ett eget
förvaringsutrymme idag inte kan få en uteelrullstol eftersom kravet från
Hjälpmedelscentralen är att det finns ett låst utrymme där elrullstolen kan stå
säkert och laddas. Regeringen har gett boverket i uppdrag att utreda lagen om
bostadsanpassningar vilket ska vara klart senast 28 februari 2023. Om det blir
en ändring först då, innebär det att ca 20 personer i behov av uteelrullstol på
Gotland, fram till dess inte haft möjlighet att röra sig självständigt utanför
hemmet.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden som valt att inte yttra sig utan
har istället återremitterat ärendet till teknikförvaltningen. Anledningen till
beslutet om återremiss från tekniska nämnden är att invänta Boverkets
utredning.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att motionen kan avslås med
teknikförvaltningens utredning som grund där även Hjälpmedelskommittén
beslutat sig att ställa sig bakom förslaget till avslag.
Vidare föreslår regionstyrelseförvaltningen att tekniska nämnden får i uppdrag
att bevaka frågan och återkomma med eventuella förslag baserat på Boverkets
kommande utredning.
Bedömning

Tekniska nämnden har valt att inte yttra sig i ärendet utan istället beslutat att
återremittera ärendet till teknikförvaltningen för att invänta Boverkets
utredning i frågan som ska vara klart senast den 28 februari 2023, och sedan
komma med ett förslag baserat på Boverkets utredning.
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Regionstyrelseförvaltningen har därmed valt att använda teknikförvaltningens
utredning till grund med ett förslag till att avslå motionen.
I denna utredning beskrivs att kravet på frostfri förvaring inte kommer från
hjälpmedelscentralen utan är ett direktiv från leverantör och något regionen
måste förhålla sig till. Efter att socialnämnden beslutade att ej längre bevilja
bidrag för fristående förråd för elrullstolar har Hjälpmedelssamverkan (HMS)
och Hjälpmedelskommittén (HMK) följt utvecklingen i andra regioner. Denna
förändring har skett i många andra regioner och ännu har inga signaler
inkommit att sjukvården tagit på sig kostnader för fristående garage för
elrullstolar.
HMK, där representanter från hjälpmedelsverksamheter i socialförvaltningen
och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har på mötet 2021-12-14 beslutat att
ställa sig bakom teknikförvaltningens förslag att föreslå regionfullmäktige att
avslå motionen.
I teknikförvaltningens bedömning och rekommendation till beslut ligger också
Region Gotlands regelverk för hjälpmedel där förvaltningen tittat på vart i
behovstrappan dessa behov finns.
Behovstrappan inom området förflyttning bygger på sex trappsteg. Varje
trappsteg anger såväl omfattning som eventuella avgränsningar. De viktigaste
behoven som först ska tillgodoses finns på trappans första steg, de näst viktiga
på andra trappsteget och så vidare.

Garage för elrullstolar används för Eldrivna rullstolar som finns först i
trappsteg 4 Förflytta sig utanför bostaden. Kriterier för dessa förskrivningar är
att personens möjlighet till självständighet i det dagliga livets aktiviteter i
närmiljön ska på ett påtagligt sätt vara begränsat.
De elrullstolar som används för daglig aktivitet inom- och utomhus är på
trappsteg 3 Förflytta sig i bostaden för att utföra aktiviteter i det dagliga livet.
Kriterier för dessa förskrivningar är att personens möjlighet till självständighet i
det dagliga livets aktiviteter i hemmet ska på ett påtagligt sätt vara begränsat.
Dessa berörs inte av detta beslut då de i regel förvaras i hemmet då de oftast
används hela dagarna.
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Med detta som grund ser HMK/Hjälpmedelscentralen ingen anledning för
Hjälpmedelscentralen eller sjukvården att vidta några vidare åtgärder.
Regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut är således att följa
teknikförvaltningens utredning och förslag till att avslå motionen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår även tekniska nämnden ges i uppdrag att
bevaka frågan och återkomma med eventuella förslag baserat på Boverkets
kommande utredning.

Beslutsunderlag

Motion 2021-09-20
Regional utveckling
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Tekniska nämnden

Motion:
Ansvaret för elrullstolsgarage
2021-09-20

I december 2020 fattade högsta förvaltningsdomstolen ett beslut att garage till elrullstolar är
lösa inventarier och därmed inte berättigar till bostadsanpassning.
Detta innebär att personer som inte har ett eget förvaringsutrymme inte kan få en uteelrullstol
eftersom kravet från Hjälpmedelscentralen är att det finns ett låst utrymme där elrullstolen kan
stå säkert och laddas. Detta skapar en mycket stor orättvisa då de flesta som bor i lägenhet
inte har ett sådant utrymme. Men bor man t.ex. i villa med garage kan man ofta förvara
elrullstolen där.
Att inte ha en uteelrullstol när man är i behov av det leder till att man blir mer isolerad och
låst i sitt hem. Det leder också till att man blir mer beroende av hemtjänst för att handla samt
beroende av färdtjänst för att göra kortare resor som man annars kunnat göra med elrullstolen.
Ett sätt att hantera förskrivning av elrullstolsgaragen skulle kunna vara att
hjälpmedelscentralen sköter hanteringen. Att beslutet om beviljande eller ej görs i gruppen för
hjälpmedel utanför region Gotlands regelverk för hjälpmedel. Arbetsterapeuten som
förskriver elrullstolen intygar personens boendesituation.
Regeringen har gett boverket i uppdrag att utreda lagen om bostadsanpassningar vilket ska
vara klart senast 28 februari 2023. Om det blir en ändring först då, innebär det att ca 20
personer i behov av uteelrullstol på Gotland, fram till dess inte haft möjlighet att röra sig
självständigt utanför hemmet.
Vi yrkar att:
 Ansvaret och hantering av elrullstolsgarage läggs på hjälpmedelscentralen.
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 Annica Löwenadler, ekonomistrateg

Ärende RS 2022/610
Datum 28 april 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag Högbyskolan ombyggnad
storkök
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Tilläggsanslag för investeringsbudgeten på 8 000 000 kronor för
ombyggnation av storkök Högbyskolan till tekniska nämnden beviljas.



Finansiering sker genom regionens eget kapital.



Driftkostnadskonsekvenser finansieras via internhyran.

Sammanfattning

Högbyskolans kök är idag ett tillagningskök med stort behov av renovering.
Flöden behöver förändras för att uppnå bättre arbetsmiljö och utrustning
behöver bytas ut. Ytskikt och tätskikt är i behov av att bytas för att uppnå god
livsmedelshygien. Tekniska nämnden föreslår en total ombyggnad av storkök
inklusive utbyggnad av lastkaj samt sanering av fukt och miljöfarliga ämnen i
byggkonstruktionen. Ombyggnad av undertak, belysning och ventilation i
matsal för att uppnå tillfredställande ljudmiljö skall utföras. Projektet omfattar
även ny inkommande el-central och reservkraftsuttag för krissituationer.
Dessutom ingår vissa fastighetsåtgärder som isolering på en del av vinden,
målning av plåttak och byte av fönster.
Köket föreslås dimensioneras som ett tillagningskök för cirka 800
portioner/dag inklusive utskick till externa enheter. Idag serveras totalt cirka
570 portioner/dag (360 portioner i Högbyskolan, 170 portioner levereras till
närliggande förskolor och cirka 40 dagportioner levereras till ett närliggande
äldreboende). Det nya köket dimensioneras för att klara ytterligare dryga 200
portioner utöver dagens produktion.
Beviljad investeringsbudget för projektet uppgår till 19 000 000 kronor, vilket
innebär att om tilläggsanslag beviljas blir totalbudgeten 27 000 000 kronor.
Satsningen på ett kök i Hemse, specifikt Högbyskolan stämmer överens med
utredningen ”Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland” vilken genomfördes 2019-2020.
Projektering för en utförandeentreprenad utifrån verksamhetens behov är
utförd under 2021 och entreprenaden har varit ute på upphandling.
Upphandlingen avbröts på grund av bristande konkurrens och att anbud låg
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högre än budgeten tillät. En ny plan för att gå ut på upphandling igen är lagd
och har anpassats för att möjliggöra större flexibilitet och längre
framförhållning för entreprenörer att planera in entreprenaden. Det har utförts
för att möjliggöra större konkurrens.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens
förslag och föreslår regionstyrelsen att besluta om ett tilläggsanslag för
investering på 8 000 000 kronor för ombyggnation av storkök Högbyskolan.
Tilläggsanslaget finansieras genom regionens eget kapital.
Driftkostnadskonsekvenser finansieras via internhyran.
Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag är nödvändigt för att
ombyggnation av Högbyskolans storkök ska kunna genomföras enligt
projektbeställningen. Upphandlingen avbröts på grund av bristande
konkurrens och att anbud låg högre än budgeten tillät.
Barn- och genusperspektiv – Elever i Högbyskolan kommer få en bättre
ljudmiljö i matsalen. Personalen i köket får ett modernt kök med bättre
arbetsmiljö och rätt flöden samt god livsmedelshygien.
Landsbygdsperspektiv – Högbyskolan är en av Gotlands landsbygdsskolor.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beviljad investeringsbudget för projektet
uppgår till 19 000 000 kronor. Ny bedömning av projektets totalkostnad efter
anbud i december är 27 000 000 kronor. Mellanskillnaden om 8 000 000
kronor begärs som tilläggsanslag. Driftkostnadskonsekvenser finansieras via
internhyran.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 28 2022-03-30

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-03-30

TN § 28
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Begäran om tilläggsanslag Högbyskolan
ombyggnad storkök

Ärendenummer: TN 2022/395
Paragraf föregående instans: TN AU § 31
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag om 8 000 000 kronor för ombyggnation
av storkök Högbykolan
Sammanfattning

Högbyskolans kök är idag ett tillagningskök med stort behov av renovering.
Flöden behöver förändras för att uppnå bättre arbetsmiljö och utrustning
behöver bytas ut. Ytskikt och tätskikt är i behov av att bytas för att uppnå god
livsmedelshygien.. Satsningen på ett kök i Hemse, specifikt Högbyskolan
stämmer överens med utredningen ”Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet i Region Gotland” vilken genomfördes 2019-2020.
Köket dimensioneras som ett tillagningskök för ca 800 portioner/dag inklusive
utskick till externa enheter. Idag serveras cirka 360 portioner i Högbyskolan,
cirka 170 portioner levereras till närliggande förskolor och cirka 40
dagportioner levereras till ett närliggande äldreboende. Det nya köket
dimensioneras för att klara ytterligare dryga 200 portioner utöver dagens
produktion.
Projektet omfattar total ombyggnad av storkök inklusive utbyggnad av lastkaj
samt sanering av fukt och miljöfarliga ämnen i byggkonstruktionen.
Ombyggnad av undertak, belysning och ventilation i matsal för att uppnå
tillfredställande ljudmiljö skall utföras. Projektet omfattar även ny inkommande
el-central och reservkraftsuttag för krissituationer. Dessutom ingår vissa
fastighetsåtgärder som isolering på en del av vinden, målning av plåttak och
byte av fönster.
Projektering för en utförandeentreprenad utifrån verksamhetens behov är
utförd under 2021 och entreprenaden har varit ute på upphandling.
Upphandlingen avbröts på grund av bristande konkurrens och att anbud låg
högre än budgeten tillät.
En ny plan för att gå ut på upphandling igen är lagd och har anpassats för att
möjliggöra större flexibilitet och längre framförhållning för entreprenörer att
planera in entreprenaden. Det har utförts för att möjliggöra större konkurrens.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag är nödvändigt för att
ombyggnation av Högbyskolans storkök ska kunna genomföras enligt
projektbeställningen.

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

Barn- och genusperspektiv – Elever i Högbyskolan kommer få en bättre
ljudmiljö i matsalen. Personalen i köket får ett modernt kök med bättre
arbetsmiljö och rätt flöden samt god livsmedelshygien.
Landsbygdsperspektiv – Högbyskolan är en av Gotlands landsbygdsskolor.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beviljad investeringsbudget för projektet
uppgår till 19 000 000 kronor. Ny bedömning av projektets totalkostnad efter
anbud i december är 27 000 000 kronor. Mellanskillnaden om 8 000 000
kronor begärs som tilläggsanslag. Tilläggsanslaget innebär ökade
kapitalkostnader som finansieras av Regionstyrelseförvaltningen genom tillägg
på internhyran.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Ylva Svangren och projektledare Malin
Pettersson via länk.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag om 8 000 000 kronor för ombyggnation
av storkök Högbykolan.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-17
Skickas till

Regionstyrelseförvaltningen

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Annica Löwenadler, ekonomistrateg

Ärende RS 2022/611
Datum 28 april 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Begäran tilläggsanslag parkering Visby lasarett
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Tilläggsanslag för investeringsbudgeten på 6 800 000 kronor för
iordningställande av parkeringsyta, effektivisering av befintliga
parkeringsytor, trafiksäkerhetsåtgärder mm. till tekniska nämnden
beviljas.



Finansiering sker genom regionens eget kapital.

Sammanfattning

Det har under en längre tid varit en problematisk parkeringssituation vid Visby
lasarett. Upplevelsen är att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser för
att täcka det behov som finns bland anställda, patienter samt övriga besökare.
Tekniska nämnden har gett Teknikförvaltningen i uppgift att öka antalet
parkeringar samt se över trafiksäkerheten och tillgängligheten i anslutning till
lasarettet. Med anledning av detta ansöker Teknikförvaltningen om
tilläggsanslag för att kunna utföra följande åtgärder:
Anläggande av parkering på befintlig grusad yta ovanför reservkraftsstationen
norr om helikopterplattan: Utöka och iordningsställa parkering på befintlig
grusad yta som idag främst används för hantverkarbilar samt för
bodetableringar och materiallager i samband med byggnadsentreprenader på
Visby lasarett. Iordningställandet syftar till att kunna utnyttja ytan som
personalparkering under perioder då inga entreprenader pågår. Möjlighet att
kunna stänga av endast del av parkering för hantverkarbilar och entreprenader
kommer också att skapas. Totalt beräknas ca 35 platser att rymmas inom ytan.
Trafiksäkerhetsåtgärder, parkeringar och ambulansintag: Ett flertal åtgärder för
att skapa förbättrade förutsättningar för gående, cyklister, busstrafik och
biltrafikanter vid Visby lasarett, både vad gäller tillgänglighetsanpassningar,
trafiksäkerhet och parkering: effektivisering av befintliga parkeringsytor inom
fastigheten, minska antalet ut- och infarter i anslutning till lasarettets
entréområde, tillskapa egen in- och utfart, som förses med bomsystem för
ambulans, tillgänglighetsanpassningar vid övergångsställen,

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/611
Sida 2 (2)

trafiksäkerhetsåtgärder, komplettering med nya övergångsställen m.m. vid
korsningen S:t Göransgatan/Lasarettsgatan.
Teknikförvaltningens bedömning är att följande tilläggsanslag erfordras
avseende nämnda åtgärder:


Investeringsmedel på 6 800 000 kronor

Tekniska nämnden har i ärendet även äskat för kapitalkostnader (145 tkr per
år) och kostnader för drift och skötsel (cirka 10 tkr per år). Denna del av
tilläggsäskandet hanteras i strategisk plan och budget 2023-2025 och nämnden
har även inkommit med äskande i den processen med samma belopp.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens
förslag och föreslår regionstyrelsen att besluta om ett tilläggsanslag för
investering på 6 800 000 kronor för iordningställande av parkeringsyta,
effektivisering av befintliga parkeringsytor, trafiksäkerhetsåtgärder mm.
Tilläggsanslaget finansieras genom regionens eget kapital.


Barn- och genusperspektiv:
Utökade parkeringar underlättar möjligheten att hitta parkering i nära
anslutning till lasarettet. Detta tillsammans med trafiksäkerhetsåtgärder
gynnar alla.



Landsbygdsperspektiv:
Utökade parkeringar underlättar möjligheten att hitta parkering i nära
anslutning till lasarettet för de som bor på landsbygden och som är i
stort behov att använda bil för att ta sig in till Visby lasarett.



Ekonomisk konsekvensanalys:
Investeringen innebär ökade kapitalkostnader och driftkostnader.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 29 2022-03-30

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-03-30

TN § 29

Sida 1 (2)

Begäran tilläggsanslag parkering Visby
lasarett

Ärendenummer: TN 2021/2073
Paragraf föregående instans: TN AU § 32
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag avseende iordningställande av
parkeringsyta, effektivisering av befintliga parkeringsytor,
trafiksäkerhetsåtgärder mm.
Tilläggsanslaget omfattar investeringsmedel om 6 800 000 kronor,
kapitalkostnad om 145 000 kronor per år samt kostnad för drift och skötsel på
10 000 kronor per år.
Sammanfattning

Det har under en längre tid varit en problematisk parkeringssituation vid Visby
lasarett. Upplevelsen är att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser för
att täcka det behov som finns bland anställda, patienter samt övriga besökare.
Tekniska nämnden har gett Teknikförvaltningen i uppgift att öka antalet
parkeringar samt se över trafiksäkerheten och tillgängligheten i anslutning till
lasarettet. Med anledning av detta ansöker Teknikförvaltningen om
tilläggsanslag för att kunna utföra följande åtgärder:










Digital justering

Anläggande av parkering på befintlig grusad yta ovanför
reservkraftsstationen norr om helikopterplattan
Utöka och iordningsställa parkering på befintlig grusad yta som idag
främst används för hantverkarbilar samt för bodetableringar och
materiallager i samband med byggnadsentreprenader på Visby lasarett.
Iordningställandet syftar till att kunna utnyttja ytan som
personalparkering under perioder då inga entreprenader pågår.
Möjlighet att kunna stänga av endast del av parkering för
hantverkarbilar och entreprenader kommer också att skapas. Totalt
beräknas ca 35 platser att rymmas inom ytan.
Trafiksäkerhetsåtgärder, parkeringar och ambulansintag m.m.
Ett flertal åtgärder för att skapa förbättrade förutsättningar för gående,
cyklister, busstrafik och biltrafikanter vid Visby lasarett, både vad gäller
tillgänglighetsanpassningar, trafiksäkerhet och parkering, däribland
följande:
effektivisering av befintliga parkeringsytor inom fastigheten
minska antalet ut- och infarter i anslutning till lasarettets entréområde
tillskapa egen in- och utfart, försett med bomsystem, för ambulans
tillgänglighetsanpassningar vid övergångsställen
trafiksäkerhetsåtgärder, komplettering med nya övergångsställen m.m.
vid korsningen S:t Göransgatan/Lasarettsgatan.

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att följande tilläggsanslag erfordras
avseende nämnda åtgärder:
Investeringsmedel

6 800 000 kronor

Kapitalkostnader

145 000 kronor per år

Kostnader för drift och skötsel

ca 10 000 kronor per år.

Barn- och genusperspektiv :
Utökade parkeringar underlättar möjligheten att hitta parkering i nära
anslutning till lasarettet. Detta tillsammans med trafiksäkerhetsåtgärder gynnar
alla.
Landsbygdsperspektiv:
Utökade parkeringar underlättar möjligheten att hitta parkering i nära
anslutning till lasarettet för de som bor på landsbygden och som är i stort
behov att använda bil för att ta sig in till Visby lasarett.
Ekonomisk konsekvensanalys:
Investeringen innebär ökade kapitalkostnader och driftkostnader.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag avseende iordningställande av
parkeringsyta, effektivisering av befintliga parkeringsytor,
trafiksäkerhetsåtgärder mm.
Tilläggsanslaget omfattar investeringsmedel om 6 800 000 kronor,
kapitalkostnad om 145 000 kronor per år samt kostnad för drift och skötsel på
10 000 kronor per år.
Beslutsunderlag

TKF tjänsteskrivelse 2022-01-20
Skickas till

Regionstyrelsen

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Ulrika Jansson, ekonomidirektör

Ärende RS 2022/678
Datum 26 april 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag. Behov av ökat
investeringsutrymme 2022
Förlag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag på 8 miljoner kronor till
investeringspotten 2022. Anslaget finansieras ur regionens eget kapital.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt att få utöka investeringspotten för
utrustning, mindre ombyggnader, inventarier och IT med 8 miljoner kronor
2022. Beslutad årlig pott är 32 miljoner kronor.
Flera stora investeringar kunde inte slutföras under föregående år på grund av
leveransproblem. Utfallet 2021 blev 11 miljoner kronor lägre än planerat.
Enligt reglerna för investeringsbudgetering så kan inte det här
investeringsanslaget kompletteringsbudgeteras.
Det innebär att den investeringspott på 32 miljoner kronor som finns 2022
behöver användas för att betala investeringar som påbörjades 2021. Det
innebär också att planerade investeringar 2022 inte kan genomföras. Hälsooch sjukvårdsnämndens bedömning är att största delen av de investeringar
som är planerade för 2022 inte går att skjuta på. Flera utrustningar är redan
installerade, beställda eller behöver upphandlas. En utökad investeringspott är
absolut nödvändig för att inte åstadkomma stora konsekvenser och ytterligare
patientsäkerhetsrisker i verksamheterna.
Regionstyrelseförvaltningen förslår att tilläggsanslaget beviljas.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag på 8 miljoner kronor
beviljas. Ur ett ekonomistyrningsperspektiv är det här i första hand en fråga
om likviditet. Kapitalkostnaderna, vilket är avskrivningskostnader och
internränta, blir lika höga framåt oavsett om investeringen sker 2021 eller 2022.
Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att belastas med de kapitalkostnader
som uppstår precis enligt vanlig rutin och ska rymmas inom nämndens totala
budgetram.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-04-20, § 53
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HSN § 53

Sida 1 (2)

Behov av ökat investeringsutrymme
2022

Ärendenummer: HSN 2022/265
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 53
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



Hälso- och sjukvårdsförvaltningen begär att regionfullmäktige beviljar
nämnden ytterligare 8 miljoner i investeringspott för redovisningsåret
2022.

Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Det finns ett mycket stort behov av investeringar inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Nämnden har i dagsläget en pott för utrustning,
mindre ombyggnationer, inventarier och IT-investeringar på totalt 32 miljoner.
Flera stora investeringar flyttades över från 2021 till 2022 på grund av
leveransproblem, totalt till ett värde av cirka 11 miljoner. Detta gör att den
investeringspott som finns tillgänglig för 2022 till stor del tas i anspråk av dessa
investeringar.
Största delen av den pott som finns tillgänglig under 2022 går inte att skjuta på.
Flera utrustningar är redan installerade, beställda eller där bedömningen är att
det inte är möjligt att skjuta på upphandlingen på grund av att verksamhets/
patientsäkerhetsrisken är för hög. Vissa utrustningar är direkt kopplade till
mindre ombyggnationer. Viss utrustning är också i stort behov av utbyte men
där ramavtal finns, alternativt är under framtagande. Det finns ett fortsatt
omfattande investeringsbehov som redan är bortprioriterade från 2022 även
om verksamheten väntat på ny utrustning under relativt lång tid. Det finns
fortfarande osäkerhet kring såväl leveranstider och bedömda
investeringsutgifter för en rad av de utrustningar som planeras under 2022,
men den sammantagna bedömningen är att en tilläggsbudget om 8 miljoner i
investeringspott för 2022 är absolut nödvändig.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att en höjd investeringspott för 2022 är absolut
nödvändig för att inte åstadkomma stora konsekvenser och ytterligare
patientsäkerhetsrisker i verksamheterna.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Digital justering

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-20

Bakgrund HSN-AU § 53
Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen begär att regionfullmäktige beviljar
nämnden ytterligare 8 miljoner i investeringspott för redovisningsåret
2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-27
Skickas till

Regionfullmäktige

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Patrik Pettersson chefsjurist,
Mats Renborn, ekonomistrateg

Ärende RS 2022/518
Datum 5 april 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Information visselblåsarfunktionen
Förlag till beslut i regionstyrelsen

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Region Gotland har beslutat att teckna avtal med Qnister AB angående
tillhandahållande av en visselblåsarfunktion. Qnister AB har kontor i
Jönköping och Örebro och har totalt 25 medarbetare.
Qnister AB ska tillhandahålla en IT-tjänst och en mottagningsfunktion för
mottagning av rapporter om missförhållanden hos Region Gotland samt
göra bedömningar och lämna förslag till fortsatt hantering och eventuell
utredning av inkomna rapporter.
Visselblåsarfunktionen ska användas för att anmäla oegentligheter eller
misstanke om missförhållanden. Det kan exempelvis handla om muta,
bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller
fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på
något sätt. Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser som rör offentlig
upphandling, personuppgifter eller miljöskydd kan också anmälas.
Verksamheten är ny inom Region Gotland och en rekrytering av en
samordnare som ska arbeta inom regionen pågår. Riktlinjer för
visselblåsarfunktionen är under framtagande och förslag ska lämnas till
regionstyrelsen i juni.
Visselblåsarfunktionen ska vara i drift den 17 juli 2022 eftersom det är ett
lagkrav på att den ska vara inrättad. Lagregleringen som innebär att EU:s
visselblåsardirektiv införs i svensk lag är en förstärkning av den tidigare
visselblåsarlagen. Den nya lagen omfattar anställda, arbetssökande,
egenföretagare, volontärer, praktikanter, personer som ingår i ett företags
förvaltnings- och ledningsorgan samt aktieägare som är verksamma i
En särskild kommunikationsplan för visselblåsarfunktionen är under
framtagande.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Jenny Lennhammar, demokratistrateg

Ärende RS 2022/623
Datum 29 april 2022
Sida 1 (6)

Mottagare
Regionstyrelsen

Uppdrag. Policy för medborgardialog
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

1. Policy för medborgardialog antas från och med 1 juli 2022
2. Ge regionstyrelsen i uppdrag att:
- Återkomma med ett förslag med regiongemensamma riktlinjer och
rutiner i samband med genomförandet av medborgardialoger på
Gotland.
Förslag till beslut i regionstyrelsen

1. Regionstyrelsen tar emot uppföljningen om arbetet med
medborgarförslag.

Sammanfattning

I tjänsteskrivelsen beskrivs bakgrunden till uppdraget att ta fram Policy för
medborgardialog på Gotland, genomförandet av arbetet och information samt
statistik kring medborgarförslag på Gotland sedan införandet av
medborgarförslag 2002.
Framtagandet av policyn har skett genom omvärldsbevakning från kommuner
och regioner i Sverige, medverkan i ”Professionsnätverk för tjänstepersoner
som har ett särskilt ansvar för att hantera och utveckla system för
medborgardialog” via Sveriges kommuner och regioner, SKR. Förtroendevalda
från samtliga representerade partier från regionfullmäktige har ingått i en
referensgrupp som regelbundet har arbetat med att samskapa den föreslagna
policyn. Tjänstepersoner med relevanta erfarenheter och kompetenser inom
Region Gotland har också varit delaktiga under framtagandet av förslaget till
policy.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den föreslagna policyn är ett första
steg i riktning till ett systematiskt arbetssätt där medborgardialog utgör verktyg
i en beslutsprocess med ökad medvetenhet samt insyn hos medborgare på
Gotland när beslut fattas i särskilt komplexa frågor.
Policyn lägger grund för det kommande arbetet med medborgadialoger.
Dessutom bedömer regionstyrelseförvaltningen ytterligare behov av ett vidare
arbete med framtagande av regiongemensamma rutiner och riktlinjer för att
kunna genomföra medborgardialoger på Gotland.
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Regionsstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att
återkomma med ett förslag på regiongemensamma riktlinjer och rutiner i
samband med genomförandet av medborgardialoger på Gotland.
Ärendebeskrivning

Inledning
2021 firade Sverige demokratin 100 år, i den meningen att både kvinnor och
män för första gången fick rösta i allmänna val. Detta är något som vi kan vara
stolta över men också måste bevaka och ständigt arbeta för att utveckla och ge
förutsättningar till.
Demokrati beskrivs även som en viktig utgångspunkt i arbetet med Agenda
2030 både som ett mål i sig (mål 16) och som en avgörande förutsättning i
lokal förankring och ansvarstagande för samtliga mål (mål 17). Förutsättningar
Region Gotland tagit fasta på i den regionala utvecklingsstrategin, Vårt Gotland
2040.
Bakgrund
Möjligheterna till inflytande och delaktighet mellan de allmänna valen har
diskuterats inom ramen för två statliga utredningar (1997–2000, 2014–2016)
kring demokratifrågor. Den första utredningen förordade utveckling av
deltagardemokrati där utgångspunkten är att alla medborgare bör ges
möjligheter att delta i breda diskussioner också före beslut och mellan valen
2014–2015 genomfördes Demokratiutredningen. Den undersökte bland annat
möjligheterna till inflytande och delaktighet i Sverige mellan de allmänna valen,
de politiska partiernas funktionssätt samt de förtroendevaldas representativitet
och villkor. Utredningen resulterade i slutbetänkandet Låt fler forma framtiden!
(SOU 2016:5), som lades fram i januari 2016.
Slutrapporten från den andra demokratiutredningen formulerar slutsatsen att
medborgare ska uppmuntras att delta i beslut som rör framtiden och behovet
av att utveckla former för att låta medborgare komma till tals och vara
delaktiga i att utforma samhället För att möta denna utveckling har olika
former av demokratiska innovationer utvecklats, såsom medborgarpaneler,
rådslag, medborgardialoger och medborgarförslag.
Gotland har ett valdeltagande som är högre än genomsnittet i riket. 2018 låg
Gotland i kommunalvalet på 88.8% jämfört med snittet i riket som var 86.8%.
I riksdagsvalet röstade 87.2% av röstberättigade gotlänningar jämfört med
84.1% i riket. Bland förstagångsväljarna röstade 83 % i kommunalvalet. Därtill
är spridningen mellan det valdistrikt som har högst valdeltagande och det som
har lägst inte mer än tio procentenheter. Beskrivet i valdeltagande finns det ett
förtroende för den representativa demokratin på Gotland.
Däremot ser vi ett delvis annat resultat i upplevelsen av möjligheten att få
tillgång till information och kunna påverka mellan valen. Medborgarenkätens
nöjd inflytande index (NII) visar att medborgarnas förtroende för och
upplevelse av möjligheten att på Gotland påverka är lägre än riksgenomsnittet.
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Sida 3 (6)

I den senaste folkhälsoenkäten fanns resultat som indikerar att våra unga
upplever tillit i lägre grad än resten av befolkningen.
Delaktighet är en process som går åt två håll. För en demokratisk organisation
handlar det både om att systematiskt ta emot medborgares initiativ till exempel
via direktkontakt eller medborgarförslag och att i vissa politiska ärenden
initiera medborgardialoger i olika former som en del av ärendeprocessen och
styrprocessen.
Region Gotlands förtroendevalda har de senaste åren uppmärksammat behovet
av goda förutsättningar för delaktighet och dialog. Sedan 2018 har dialoger
genomförts gällande servicepunkter, kollektivtrafik, regional utvecklingsstrategi
och skolorganisation. Vidare förs återkommande dialoger med olika
målgrupper, geografiska platser och i samband med utveckling inom olika
sakområden. Dialoger har genomförts både i fysiska möten och digitalt. Region
Gotland har således erfarenhet av, men ännu inte övergripande styrdokument
eller beslut om, medborgardialog som en del i den politiska ärendeberedningen
och styrprocessen.
I Vårt Gotland 2040´s mål fastställs att de grundläggande byggstenarna för ett
socialt hållbart samhälle är att invånare på Gotland är inkluderade, känner
trygghet, delaktighet och tillit till varandra. En av inriktningarna för att nå
målen är ”skapa möjlighet för delaktighet och inkludering”. Medborgardialog
ger förutsättningar till att göra verklighet av visionen och målen.
Medborgardialog medverkar även till genomförandet av de globala
hållbarhetsmålen och Agenda 2030 genom att stärka en inkluderande
samhällsutveckling.
Medborgardialog
Regionstyrelsen har gett regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag till Policy för medborgardialog. Framtagandet av policyn har skett genom
omvärldsbevakning från kommuner och regioner i Sverige, medverkan i
”Professionsnätverk för tjänstepersoner som har ett särskilt ansvar för att
hantera och utveckla system för medborgardialog” via Sveriges kommuner och
regioner, SKR. Förtroendevalda från samtliga representerade partier från
regionfullmäktige har ingått i en referensgrupp som regelbundet har arbetat
med att samskapa den föreslagna policyn. Tjänstepersoner med relevanta
erfarenheter och kompetenser inom Region Gotland har också varit delaktiga
under framtagandet av förslaget till policy.
Resultatet är en policy som innehåller fem principer vilka syftar till att ge en
gemensam grund för arbetet med medborgardialoger på Gotland. Principerna
ska vara ett stöd och ge ledning till både förtroendevalda och tjänstepersoner,
inför att ett beslut om medborgardialog fattas, vid planering och
genomförande samt för arbetet efter en genomförd medborgardialog. De ska
ligga till grund för ett öppet och demokratiskt förhållningssätt där Region Got-
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lands värdegrund: delaktighet, förtroende och omtanke alltid ska prägla
genomförandet av dialogerna.
Ett annat sätt att stärka delaktighet och inflytande mellan valen är genom
medborgarförslag.
Medborgarförslag
Medborgarförslag är ett exempel på en demokratisk innovation vars syfte är att
stärka medborgares delaktighet och inflytande mellan de allmänna valen.
Rätten att lämna medborgarförslag infördes genom en ändring i
kommunallagen den 1 juli 2002.
Kommunallagen (2017:725)
8 kap.1§ första stycket
Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom regionen får, om
fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag).
Detsamma gäller unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket.
Lag (2019:835)
Lagändringen stadgar om rätten att lämna medborgarförslag för den som är
folkbokförd i en kommun eller i ett landsting i fullmäktige inom ramen för de
frågor som ligger inom kommunens eller landstingens ansvarsområden.
Förslagsrätten gäller även barn, ungdomar och utländska medborgare utan
lokal rösträtt.
Demokratiutredningen 20141 visar att till exempel ungas vilja att skriva
medborgarförslag ökar om information om rättigheten görs på skolor.
Exempelvis genom informationsinsatser, för att upplysa om möjligheten
utanför de områden där de som redan känner till sina möjligheter att påverka
finns.
Region Gotland ger medborgare möjlighet att lämna förslag genom regionens
hemsida där såväl länk till självservice som underlag för utskrift till
pappersformat finns. På hemsidan finns också utförlig och anpassad
information till medborgare som önskar lämna förslag.
Medborgarförslag är en möjlighet att skriftligen lämna förslag till
regionfullmäktige för att påverka frågor och beslut. Möjligheten är öppen för
alla som är folkbokförda på Gotland. Medborgarförslag beskrivs på regionens
hemsida som ”motsvarigheten till politikernas motioner”. 2
Medborgarförslag registreras, diarieförs som allmän handling och bereds
därefter i enlighet med fastslagen ärendeprocess. Vissa av förslagen kan, efter
behandling i regionfullmäktige, överlämnas till regionstyrelsen eller berörd
nämnd för handläggning. Den som lämnat medborgarförslag underrättas om
1
2

Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande (Ju 2014:19)
gotland.se
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när förslaget tas upp till beslut. Den som lämnar förslag äger inte någon
yttranderätt i regionfullmäktige, regionstyrelsen eller i någon av regionens
nämnder. Inkomna medborgarförslag bör beredas inom ett år och samma
regler gäller i övrigt som för motioner.
Sedan rätten infördes har 1167 medborgarförslag lämnats in till Region
Gotland. Det första medborgarförslaget registrerades 6 juli 2004, finns i KS
2004/314 ”Avseende namnbyte av Fiskargränd”.
Nedan följer data över inlämnade förslag hämtade ur Region Gotlands system
för ärendehantering W3D3.
Inkomna medborgarförslag under perioden 2004-07-06 -2022-04-22

Förklaring till (-) i tabellen för data hämtade från W3D3 för inkomna
medborgarförslag. Nedan följer förklaring av förkortningar och
tidsansvisningar:
Kommunstyrelsen (KS) övergick till regionstyrelsen (RS) från och med 2012
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) upphörde som nämnd 2017-12-31. Kultur
och fritid inklusive biblioteken övergick till RS, fritidsgårdar till barn- och
utbildningsnämnden (BUN).
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) från och med 2010-06-28. Upphörde
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som nämnd 2018-12-31, övergick till miljö- och byggnadsnämnden (MBN).
Byggnämndens (BN) medborgarförslag registrerades i W3D3 från och med
2010-06-28, dessförinnan registrerades de i Castor. BN upphörde som nämnd
2018-12-31, och övergick till MBN.
Medborgarförslag registrerades för serviceförvaltningen (SF) från och med
2009-04-01, och övergick till RS från och med 2017-01-01.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inrättades 2010-01-01.
Övriga nämnders förkortningar:
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN).
Socialnämnden (SON).
Tekniska nämnden (TN).
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den föreslagna policyn är ett första
steg i riktning till ett systematiskt arbetssätt där medborgardialog utgör verktyg
i en beslutsprocess med ökad medvetenhet samt insyn hos medborgare på
Gotland när beslut fattas i särskilt komplexa frågor.
Policyn lägger grund för det kommande arbetet med medborgadialoger.
Dessutom bedömer regionstyrelseförvaltningen ytterligare behov av ett vidare
arbete med framtagande av regiongemensamma rutiner och riktlinjer för att
kunna genomföra medborgardialoger på Gotland.
I den föreslagna policyn har samtliga tvärperspektiv nedan beaktats:
Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Ekonomiskt perspektiv
Barnperspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Klimat och miljöperspektiv
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-04-28
Policy för medborgardialog 2022-04-29
Regionstyrelseförvaltningen
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Regiondirektör
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1. Inledning
Denna policy formulerar de principer som ska gälla vid de förtroendevaldas organiserade dialoger med
medborgare på Gotland i särskilda frågor. Medborgardialog bör övervägas vid frågor som innebär större
förändringar och/eller har en långsiktig påverkan på samhället och som direkt berör de som bor, lever
och/eller verkar på Gotland.
För att överväga medborgardialog bör dessa frågor svaras ja på:
-

Är frågan påverkbar?
Är de förtroendevalda påverkbara i frågan?

De fem principer syftar till att ge en gemensam grund för arbetet med medborgardialoger på Gotland.
Principerna ska vara ett stöd och ge ledning till både förtroendevalda och tjänstepersoner, inför att ett
beslut om medborgardialog fattas, vid planering och genomförande samt för arbetet efter en genomförd
medborgardialog. De ska lägga grunden till ett öppet och demokratiskt förhållningssätt där Region Gotlands värdegrund: delaktighet, förtroende och omtanke alltid ska prägla genomförandet av dialogerna.

1.1 Begrepp och definition
Medborgardialog är ett verktyg där medborgare bjuds in till att samskapa kunskap och beslutsunderlag
tillsammans med förtroendevalda. Medborgardialogen ska genomföras systematiskt och resultaten ska användas. Det kräver att dialogens fråga, målgrupp och påverkbarhet är tydligt definierad.
Medborgardialog ska vara en del regionens ärendeberedning och beslutsprocess, i de frågor som har identifierats som aktuella för en medborgardialog.
Medborgardialog är ett komplement till vår representativa demokrati och ger medborgarna möjlighet att
delta och påverka även mellan valen. Medborgardialogen är helt de förtroendevaldas forum för att möta
medborgarna och fördjupa kontakten mellan väljare och förtroendevalda. Det är de förtroendevalda som
bestämmer vilka frågor det ska föras dialog om och det är alltid även de som fattar besluten. Medborgardialog genomförs av och med förtroendevalda, med stöd av tjänstepersoner.
En medborgardialog vänder sig inte endast till invånare i en kommun. Istället definieras medborgare som
alla som bor och verkar på Gotland.
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1.2 Andra typer av dialoger
Region Gotland har genom sina olika verksamheter en löpande och ständigt pågående kontakt och dialog
med medborgarna. Dagligen sker möten och samtal mellan medarbetare och medborgare, men även mer
systematiskt genom olika former av möten och dialoger. Därför är det viktigt att fastställa de olika begreppen och ansvarsområden:
Brukardialog
Det är viktigt att göra skillnad på medborgardialog och så kallad användardriven brukardialog. Brukardialogen handlar om uppföljning och utveckling, om hur nöjda våra brukare/medborgare är med regionens service, bemötande eller kvalitet. Brukare är alla som nyttjar regionens tjänster och i vissa områden bjuds
brukare in för att med sin upplevelse och erfarenhet vara med och utveckla tjänsterna. Brukardialogen genomförs av tjänstepersoner och är viktigt för uppföljning och utveckling av regionens tjänster.
Samråd och granskning
Medborgardialog ska inte heller blandas samman med den lagstadgade plan- och bygglovsprocess när regionen genomför samråd och granskning av översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, planprogram eller
detaljplaner. Det är även här tjänstepersoner som ansvarar för att genomföra samråd och granskning,
även om förtroendevalda ibland deltar.
Intressentdialog
Handlar om att ta in synpunkter runt enskilda frågor. Synpunkterna blir en del av underlaget inför beslut.
Det kan vara specifika grupper som inbjuds eller så kan inbjudan gälla hela allmänheten.
Intressentdialog genomförs av tjänstepersoner, förtroendevalda kan dock närvara.
Brukarråd
För att ta tillvara på specifika gruppers synpunkter finns formaliserade brukarråd till exempel Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet. Dessa dialoger förs mellan representanter för olika intresseorganisationer och
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förtroendevalda. Tjänstepersoner finns också med som administrativt stöd och för att bidra med fackkunskap.
Samverkansråd för samhällsutveckling
För att ta tillvara på olika intressenters kunskap och koordinera insatser för en positiv samhällsutveckling
på Gotland finns olika samverkansråd till exempel Tillväxtrådet, Forum för social välfärd och Energiråd.
Dessa dialoger förs löpande mellan representanter för olika intresseorganisationer, föreningar, myndigheter och förtroendevalda. Även här medverkar tjänstepersoner som administrativt stöd och för att bidra
med fackkunskap.

2. Syfte med medborgardialog
 Skapa möjligheter till större delaktighet och inflytande för medborgarna att påverka samhällsutveckling
på Gotland
Genom att bjuda in till dialog i särskilda frågor, ökar medborgarnas kunskap av processen kring komplexa
beslut. En förståelse för fattade beslut och prioriteringar ökar bland medborgarna. En positiv effekt kan
också vara att samhällsengagemanget, ansvarskänslan och tilliten till det demokratiska systemet ökar
bland Gotlands medborgare.
 Ge förtroendevalda ett bredare beslutsunderlag som innehåller olika perspektiv
Genom att skapa forum och tillfällen för möten och dialog får de förtroendevalda möjlighet att lyssna av
opinionen, ta del av enskilda människors synpunkter och förslag till utveckling i en viss fråga. Det ger de
förtroendevalda olika perspektiv och ett bredare underlag inför olika beslut. Regionen kan på så sätt bättre
möta medborgarnas behov.

2.1 Vårt Gotland 2040
Visionen för den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 lyder: Gotland- en kreativ ö med
plats för hela livet med efterföljande visionstext: ”Gotland är fyllt av livskraft och kreativitet. Här kan

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2022/623 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

människor och verksamheter utvecklas och bidra till en bättre värld. Här finns närhet och plats för alla delar av livet, i alla åldrar”
I den regionala utvecklingsstrategins mål fastställs att de grundläggande byggstenarna för ett socialt hållbart samhälle är att invånare på Gotland är inkluderade, känner trygghet, delaktighet och tillit till varandra. En av inriktningarna för att nå målen är ”skapa möjlighet för delaktighet och inkludering”. Medborgardialog ger förutsättningar till att göra verklighet av visionen och målen. Medborgardialog medverkar
även till genomförandet av de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 genom att stärka en inkluderande samhällsutveckling.

3. Principer för medborgardialog på Gotland
Principerna ska vara ett stöd och en ledning inför att beslut om medborgardialog ska fattas, vid planering
och genomförande av en dialog samt för arbetet efter en genomförd medborgardialog.

3.1 Dialog ska utvecklas med alla medborgargrupper
De förtroendevalda har ansvar att företräda och nå ut till alla medborgargrupper på Gotland. Alla gruppers
behov ska värnas, inte bara de resursstarka som har förmåga att uttrycka sin åsikt. Det är viktigt att göra
noggranna målgruppsanalyser för att skapa dialogforum som möter människor utifrån olika förutsättningar. Vid genomförande av medborgardialog ska hänsyn tas till den aktuella målgruppens särskilda förutsättningar för deltagande. Barns och ungas rätt att komma till tals ska beaktas särskilt.

3.2 Syftet med medborgardialog ska vara tydligt uttryckt
Tydlighet och transparens är den viktigaste nyckeln till en lyckad medborgardialog. Innan ett beslut om
medborgardialog fattas måste det prövas om frågan, ärendet, är lämplig för en medborgardialog. Att
bjuda in till medborgardialog skapar förväntningar, det är därför viktigt att vara tydlig med syftet med dialogen. Vilken möjlighet medborgaren har att påverka ska framgå vid starten av varje medborgardialog.
Det är också viktigt att vara tydlig med att inga beslut fattas och inga löften ges i samband med dialogen.

3.3 Rollerna vid medborgardialog ska vara tydliga
Förtroendevalda och tjänstepersoner har olika roller i samband med en medborgardialog. De förtroendevalda har ansvaret för dialogen med medborgarna då det är de som fattar beslut. Tjänstepersoner ansva-
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rar för att det praktiska genomförandet, för planering och efterarbete. Särskilda inbjudna tjänstepersoner
kan delta i rollen som experter kring dialogens fråga. Vid en medborgardialog representerar den förtroendevalda Region Gotland och det politiska organ denne är vald till.

3.4 Vikten av god kommunikation och återkoppling
Information och kommunikation är en grundförutsättning för att medborgarna ska kunna tillvarata sina demokratiska rättigheter. Kommunikationen är därför extra viktig vid en medborgardialog. Deltagarna ska
alltid ges möjlighet att ta del av relevant information inför en medborgardialog som ska utgå från mottagarnas situation och förkunskaper. Resultatet av en medborgardialog ska alltid återkopplas och den vara
tillgänglig för samtliga medborgare.

3.5 Medborgardialoger ska följas upp, utvärderas och utvecklas löpande.
Alla medborgardialoger följs upp och resultaten sammanställs så att det blir tydligt vad medborgarna fört
fram i dialogen. Det är de förtroendevaldas ansvar att väga samman synpunkter från dialogen med tillgängliga fakta för att kunna föreslå eller fatta väl underbyggda beslut. Efter genomförd medborgardialog
sker utvärdering mot syftet och uppställda mål. Utvärdering sker systematiskt och löpande av processen,
metoderna och de övergripande resultaten för att kunna utveckla arbetet med medborgardialog.

4. Ansvar och uppföljning
Varje nämnd ansvarar för att policyn efterlevs. Regionstyrelsen har ett ansvar för utvecklingen av medborgardialoger. Regionstyrelsen ansvarar även för att det sker en systematiskt och löpande utvärdering av
processen, metoderna och de övergripande resultaten för att kunna utveckla arbetet med medborgardialog.
Policy för medborgardialog gäller under 5 år och revideras därefter.

5. Sammanfattning
De fem principerna för medborgardialog ska ligga till grund för alla former av medborgardialog som arrangeras av Region Gotlands förtroendevalda.
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Metoder för medborgardialoger ska utvecklas tillsammans med redan befintliga processer och verktyg
kring dialog inom Region Gotlands verksamheter. En gedigen verktygslåda finns även samlad under SKR´s
Dialogguide. Dessa olika verktyg och metoder är ett komplement till policyn och ger stöd och ledning för
genomförande av medborgardialoger som präglas av delaktighet, förtroende och omtanke.
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Rebekka Gannholm (TKF)

Regionstyrelsen

Avsiktsförklaring avseende markanvisning av del av Björke
Varplöse 1:28, för utveckling av vårdbostäder i Roma
Förslag till beslut

-

Godkänna upprättad avsiktsförklaring mellan Region Gotland och Alvar
Hallgren Förvaltnings AB inför kommande planarbete, som syftar till att
möjliggöra för fler vårdbostäder i Roma.
Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram markanvisningsavtal samt
förbereda för försäljning.

Sammanfattning

Alvar Hallgren Förvaltnings AB har framfört önskemål om att möjliggöra nya
vårdbostäder i närheten av den verksamhet som idag bedrivs inom den av bolaget
ägda fastigheten Björke Varplöse 1:13 (Syrengården). Verksamheten, som drivs av
Region Gotland, är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. Boendet
har 19 platser i nuläget.
Utveckling av ytterligare vårdbostäder i närheten av befintlig verksamhet är möjlig
inom den intilliggande regionägda fastigheten Björke Varplöse 1:28, som är en del av
Sockerparken. Området som avses är ca 7000 kvm.
För att kunna genomföra förslaget behöver det även upprättas en ny detaljplan för
området. Miljö- och byggnämnden godkände den 14 oktober 2020 (MBN § 226)
ansökan om planbesked. Planarbetet har dock ännu inte inletts.
Den avsiktsförklaring som ärendet gäller är ett första steg i en process som syftar till
försäljning av markområdet till Alvar Hallgren Förvaltnings AB. Avsiktsförklaringen i
sig är inte ett beslut om försäljning, men den innebär i förlängningen att en
direktanvisning av regionens mark kommer att genomföras.
Detaljplanearbetet bekostas av exploatören, vilket regleras i ett plankostnadsavtal.
Före uppstarten av detaljplanearbetet och tecknande av plankostnadsavtal behöver
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Region Gotlands inställning till en framtida markförsäljning klargöras. Genom
föreslagen avsiktsförklaring tydliggörs att Region Gotland ställer sig positiva till en
direktförsäljning efter att detaljplanen vunnit laga kraft och villkor i markanvisningsavtal har uppfyllts.
Den ovan nämnda direktförsäljningen av regionens mark som detta medför, innebär
en avvikelse från gällande riktlinjer för försäljning av fastigheter. Avvikelsen kan dock
motiveras med att markanvisningens syfte är att utveckla nya vårdbostäder i närheten
av befintlig verksamhet med samma inriktning, samt att utveckla Roma tätort med
bl.a. fler arbetstillfällen. Socialförvaltningen har också framfört att det behövs fler
platser för vårdboende i Roma.
Markanvisningsavtalet som avses träffas med exploatören kommer att tas fram i
samband med att den nya detaljplanen börjar ta form, vilket innebär i den senare
delen av planarbetet. I och med beslut i detta ärende kommer förslag till avtal att
upprättas och förhandlas med exploatören och därefter kommer avtalet upp för
beslut om godkännande i Regionstyrelsen. När markanvisningsavtalet är godkänt och
underskrivet av båda parter får exploatören en option på att förvärva marken. Innan
förvärv sker ska exploatören ha uppfyllt de villkor som reglerats i markanvisningsavtalet.
I markanvisningsavtalet kommer att regleras frågor om byggnation inom
kvartersmark, kostnadsansvar, köpeskilling, lantmäteriförrättning samt utförande och
bekostande av eventuella allmänna anläggningar m.m.
Förvärv av fastigheten kommer att ske till marknadsmässiga villkor. För det
ändamålet kommer en marknadsmässig värdering att utföras i samband med
framtagandet av markanvisningsavtalet.

Det område av Björke Varplöse 1:28 som avsiktsförklaringen gäller
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ser Alvar Hallgren Förvaltnings ABs intresse för att
ytterligare vårdbostäder i närheten av befintlig verksamhet som en bra möjlighet att
skapa fler lägenheter för särskilt boende utanför Visby. Som huvudregel gäller att all
2 (3)
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försäljning av Region Gotlands fastigheter, såväl bebyggda som obebyggda, ska ske i
konkurrens och på marknadsmässiga villkor för att generera högsta möjliga
köpeskilling. Det finns dock enligt Region Gotlands riktlinjer möjlighet att göra
avsteg från detta när det är det bästa sättet att uppnå de mål som Regionen har, som
t.ex. i det här fallet att utveckla Roma tätort med bl.a. fler arbetstillfällen samt skapa
förutsättningar för fler vårdboenden.
Regionstyrelseförvaltningen har därmed inget att invända mot ovanstående
avsiktsförklaring och den därpå följande markanvisningen och föreslår
Regionstyrelsen att godkänna dels avsiktsförklaringen och dels att
markanvisningsavtal upprättas med Alvar Hallgren Förvaltnings AB.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 Avsiktsförklaring undertecknat av exploatör

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF Mark och stadsmiljö
SBF Planenheten

3 (3)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Anders Lindholm, planeringsstrateg

Ärende RS 2022/663
Datum 29 april 2022
Sida 1 (3)

Mottagare
Regionstyrelsen

Exploateringsavtal Sanda Runne 1:89 mfl - överlåtelse
Förlag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna överlåtelse av exploateringsavtal
avseende Sanda Runne 1:89 – 1:108 och Sanda s:127.

Sammanfattning

För exploatering av Sanda Runne 1:26 har ett exploateringsavtal 2018 tecknats
mellan regionen och Gnisvärd fastigheter Gotland AB och Greathouse
Development AB (RS 2018-12-12 § 377). Företagen ägde vardera 50% av
exploateringsfastigheten.
Från Sanda Runne 1:26 har 20 småhusfastigheter styckats av och samfällighet
har bildats för den allmänna platsmarken (Sanda s:127). Vid samma förrättning
bildades även gemensamhetsanläggningar för gata (Sanda ga:37) och
naturmark/grönområde och dagvattenanläggning (Sanda ga:38). Gata och VAanläggning ska enligt gällande planbestämmelse vara utbyggda innan bygglov
lämnas, båda dessa återstår att bygga ut.
Två av de nybildade fastigheterna (Runne 1:91 och 1:92) har sålts till tredje part
och Greathouse Development AB har köpt Gnisvärd fastigheter Gotland AB:s
andelar av de återstående 18 fastigheterna (Runne 1:89, 1:90, 1:93-1:108).
Greathouse Development AB har därför nu ansökt om att exploateringsavtalet
överlåtes i sin helhet på Greathouse Development AB.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot upprättad överenskommelse om överlåtelse av aktuellt exploateringsavtal. Åtgärden har inga
negativa konsekvenser ur de tvärperspektiv som genomlysts och kan sägas vara
positiv ur ett landsbygdsperspektiv då den skapar förutsättningar för byggande
av bostäder.
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Exploateringsområdets geografiska läge

Exploateringsområdet efter fastighetsbildning.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot upprättad
överenskommelse om överlåtelse av aktuellt exploateringsavtal och föreslår
regionstyrelsen att besluta om ett godkännande av detsamma. Argument för
bedömningen utvecklas nedan.
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Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Förslaget innebär en överlåtelse av ett exploateringsavtal som tecknades
2018 och där regionstyrelsen beslutade om avtalet med stöd av gällande
riktlinjer för markanvisning och exploatering. Den nya avtalsparten övertar
nuvarande avtalsparts skyldigheter och rättigheter till fullo i enlighet med
exploateringsavtalet från 2018. Bedömningen är att förslaget att bevilja en
överlåtelse av exploateringsavtalet har stöd i lagstiftning och i regionens eget
regelverk.
2. Ekonomiskt perspektiv

Den nya avtalsparten övertar nuvarande avtalsparts skyldigheter och
rättigheter i enlighet med exploateringsavtalet från 2018 och bedömningen är
därför att en överlåtelse av exploateringsavtalet inte har någon ekonomisk
påverkan för Region Gotland.
3. Barnperspektiv

Ej aktuellt.
4. Jämställdhetsperspektiv

Ej aktuellt.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Planområdet ligger direkt öster om väg 140, strax söder om Västergarn inom
Sanda socken. Ett genomförande av exploateringen som avtalet berör, innebär
ett möjliggörande av bostadsbebyggelse i form av ett 20-tal villatomter samt
två tomter för radhus. Förslaget bedöms vara positivt ur ett
landsbygdsperspektiv.
6. Klimat och miljöperspektiv

Ej aktuellt.

Beslutsunderlag

RSF tjänsteskrivelse 2022-04-29 Sanda Runne
Exploateringsavtal 2018 Sanda Runne signerat
Avtal om överlåtelse av exploateringsavtal Sanda Runne signerat

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Teknikförvaltningen, mark och stadsmiljö
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Handläggare Emma Norrby, verksamhetsutvecklare
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Mottagare
Regionstyrelsen

Reviderad färdplan Hälsa genom hela livet (God och Nära
vård)
Förslag till beslut
Regionstyrelsens förslag för beslut i regionfullmäktige
1. Regionfullmäktige ställer sig bakom den reviderade färdplanen och det
fortsatta omställningsarbetet.
Förslag till beslut

2. Regionstyrelsen har tagit del av den reviderade färdplanen och beslutar
att stå bakom den och det fortsatta omställningsarbetet.

Sammanfattning

En färdplan och en målbild för omställningsarbetet till God och Nära vård
togs fram under våren 2021. Arbetet med genomförande av planen har fortsatt
under året. Mycket arbete har gjorts och det är tydligt att förankringen av
arbetet tagit kliv framåt. Skälen för varför omställningen behöver göras märks
dock tydligt och läget i verksamheterna är i många fall pressat, därtill har
pandemin påverkat genom att utvecklingsaktiviteter fått stå tillbaka. I slutet av
året blev det tydligt att det av flera skäl fanns behov av att revidera färdplanen.
Färdplanen har reviderats avseende breddning såväl i form av vissa aktiviteter,
synkning med andra planer, hur revideringsprocessen utformats och genom att
tydligare använda målbildens formulering Hälsa genom hela livet istället för
benämningen God och Nära vård som mer avser hälso- och sjukvården och
omsorgens del. I den reviderade färdplanen ingår nu även ett avsnitt med
nuläge. Dessutom har kopplingen till ordinarie processer för
verksamhetsplanering stärkts framförallt avseende inspel till strategisk plan,
verksamhetsplan och kompetensförsörjningsplan. Nya aktiviteter har
tillkommit och några bedöms genomförda, eller har behövt
omformuleras/knytas till annan aktivitet. Avsnitten politisk delaktighet och
förankring, medarbetarperspektiv och finansiering har utvecklats avseende
innehåll. Ett antal perspektiv som särskilt behöver bevakas löpande i
omställningsarbetet både avseende vilka aktiviteter som ska göras och hur de
utformas: barnrättsperspektivet, utsatta gruppers intresse, god ekonomisk
hushållning och ledning/styrning/organisation (systemperspektiv). I och med
att färdplanen knutits tydligare till ordinarie processer för
verksamhetsplanering, dvs innehållet i färdplanen ska återspeglas i ordinarie
strategiskt viktiga planer som beslutas av respektive politiskt forum, har
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bedömning gjorts att styrgruppen kan besluta om att fastställa reviderad
färdplan. För möjlighet till gemensamma bilder skapades under 2021 ett
gemensamt informationsforum. Presidierna från berörda politiska forum och
representanter från politiska partier i regionfullmäktige som inte är
representerade i presidierna bjuds in att delta. Även i det fortsatta arbetet fattas
beslut i ordinarie politiska forum.
Utvecklingsområden som särskilt behöver adresseras framåt är
kommunikation, både externt och internt, och uppföljning, såväl i relation till
målbilden som själva omställningsarbetet. Redovisning av hur arbetet går görs
inom ramen för överenskommelsen Nära vård (mars respektive september).
Ärendebeskrivning

I december 2020 gav Regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och
sjukvårdsnämnden att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden,
barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
ta fram en färdplan för omställning till en god och nära vård. En färdplan och
en målbild för omställningsarbetet till God och Nära vård togs fram under
våren 2021 i samarbete mellan dessa berörda förvaltningar. Berörda politiska
forum fattade i slutet av våren beslut om att verka för omställning i linje med
målbilden inom sitt verksamhetsområde och att genomföra aktiviteterna i
färdplanen. I juni fastställde Regionfullmäktige målbilden och färdplanen samt
ställde sig bakom ett arbetssätt där planen ska fortsätta att utvecklas och
uppdateras i dialog. Hälso- och sjukvårdsnämnden har därefter inget särskilt
sammanhållande uppdrag. Arbetet fortgår, utifrån de politiska besluten, i
samverkan mellan förvaltningarna. En programstruktur med representation
från fyra berörda förvaltningar har ansvar för att leda och driva
omställningsarbetet. Arbetet med genomförande av planen fortsatte under året.
Mycket arbete har gjorts och det är tydligt att förankringen av arbetet tagit kliv
framåt. Samtidigt är genomförandekraften i verksamheterna begränsad. Skälen
för varför omställningen behöver göras märks tydligt och läget i
verksamheterna är i många fall pressat. Därtill har pandemin påverkat kraftigt
och inneburit behov av att kraftsamla. I flera fall har utvecklingsaktiviteter fått
stå tillbaka.
I slutet av 2021 blev det tydligt att det av flera skäl fanns behov av att revidera
färdplanen; dels för att integrera de insikter och lärdomar som gjorts, dels för
att lämna uppdaterade inspel till ordinarie processer för verksamhetsplanering
(tidshorisonten i färdplanen var 2021-2022), samt dels en insikt om att
perspektivet i färdplanen behövde breddas. Framtagen målbilden siktar på
”hälsa genom hela livet”, färdplanen som beslutades 2021 adresserade
”omställning till ett hälsosystem för God och Nära vård”. Däremellan finns ett
gap, samma gap ses nationellt. Gotlands förutsättningar i form av greppbarhet
kombinerat med angelägenhetsgrad i form av skälen för omställning bl a
demografisk utveckling gör att greppet lokalt kan och behöver vara bredare än
nationellt. Det är också tydligt att Gotland bidrar till att flytta positionerna
nationellt. Styrgruppen för programstrukturen gav därför programledningen i
uppdrag att revidera färdplanen. Färdplanen har reviderats avseende breddning
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såväl i form av vissa aktiviteter, synkning med andra planer (exempelvis
regional plan för psykisk hälsa och arbete med framtagande av
genomförandeprogram för social välfärd), hur revideringsprocessen utformats
(inbjudan att komma med inspel och involvering av fler aktörer) och genom att
tydligare använda målbildens formulering Hälsa genom hela livet istället för
benämningen God och Nära vård som mer avser hälso- och sjukvården och
omsorgens del. Det har varit en balansgång mellan viljan att bredda och att ta
ett grepp som möjliggör förflyttning. Bedömningen är att breddning behöver
ske succesivt, vilket innebär att programstrukturen förutom att driva
genomförandet av färdplanen behöver ha en process som tillåter och
uppmuntrar en bredare rörelse än programmet dvs i linje med målbilden men
utanför färdplanen och även kontinuerligt, i samband med revidering, särskilt
behöver ställa sig frågan hur stort grepp det är lämpligt att ta.
I den reviderade färdplanen ingår nu även ett avsnitt med nuläge. Dessutom har
kopplingen till ordinarie processer för verksamhetsplanering stärkts framförallt avseende
inspel till strategisk plan, verksamhetsplan och kompetensförsörjningsplan.
Nya aktiviteter har tillkommit och några bedöms genomförda, eller har behövt
omformuleras/knytas till annan aktivitet. Avsnitten politisk delaktighet och
förankring, medarbetarperspektiv och finansiering har utvecklats avseende
innehåll. Ett antal perspektiv som särskilt behöver bevakas löpande i
omställningsarbetet både avseende vilka aktiviteter som ska göras och hur de
utformas: barnrättsperspektivet, utsatta gruppers intresse, god ekonomisk
hushållning och ledning/styrning/organisation (systemperspektiv).
I och med att färdplanen knutits tydligare till ordinarie processer för
verksamhetsplanering, dvs innehållet i färdplanen ska återspeglas i ordinarie
strategiskt viktiga planer som beslutas av respektive politiskt forum, har
bedömning gjorts att styrgruppen kan besluta om att fastställa reviderad
färdplan. Tidsmässigt har synkning av revideringen därför skett med process
för strategisk plan. För möjlighet till gemensamma bilder skapades under 2021
ett gemensamt informationsforum. Presidierna från berörda politiska forum
och representanter från politiska partier i regionfullmäktige som inte är
representerade i presidierna bjuds in att delta. Även i det fortsatta arbetet fattas
beslut i ordinarie politiska forum.
Utvecklingsområden som särskilt behöver adresseras framåt är
kommunikation, både externt och internt, och uppföljning, såväl i relation till
målbilden som själva omställningsarbetet. Redovisning av hur arbetet går görs
inom ramen för överenskommelsen Nära vård (mars respektive september).
Några exempel på vad som väntas under 2022 från den nationella arenan
avseende Nära vård delen:
-

Besked från Regeringen om hantering av förslag till förändrad lagstiftning utifrån
Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42) och förslag om fast läkarkontakt i relation till
utföraren inom vårdvalet från Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU
2018:39) (föreslaget att gälla från 1 juli 2022).
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Besked från Regeringen om hantering av förslag avseende förslag avseende
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation för hälso- och sjukvård, äldre och
funktionshindersomsorg (föreslaget att gälla från 1 januari 2023).
Socialstyrelsens förstudie avseende hälsovårdsprogram för barn och unga ska
delredovisas i mars/slutredovisas oktober.
Utredningen om en ny äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i
kommunerna ska slutredovisas i juni (utredare Olivia Wigzell)
Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården ska lämna sitt
slutbetänkande (utredare Gunilla Gunnarsson)
Socialstyrelsen lämnar årlig uppföljning av omställningsarbetet i augusti.
Vårdkompetensrådet har ett uppdrag att föreslå riktade nationella insatser samt
insatser som regioner och andra aktörer kan vidta kopplat till kompetensförsörjning
(delredovisas i maj/slutredovisas november)
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomföra en årlig kartläggning och
analys för att följa patienters tillgång till fast läkarkontakt

Föreliggande tjänsteskrivelse och färdplanen ”Vår ö, vår hälsa- Region
Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för Hälsa genom hela
livet” har tagits fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, arbetslivs- och utbildningsförvaltningen samt
regionstyrelseförvaltningen inom ramen för program Hälsa genom hela livet.
Bedömning

Förvaltningarna bedömer att arbetet med omställning till Hälsa genom hela
livet är angeläget och behöver fortsätta ske i samverkan.
Förvaltningarna bedömer vidare att ett politiskt långsiktigt ägandeskap i
respektive politiskt forum är avgörande för att omställningen ska lyckas. Att
berörda politiska forum aktivt ställer sig bakom stärker förutsättningarna.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Bedömningen är att omställningsarbetet har stöd i gällande lagstiftning. Flera
förändringar för att stödja omställningen har gjorts och fler är att vänta.
2. Ekonomiskt perspektiv

Omställningen till god och nära vård handlar primärt om att ställa om för att
klara att erbjuda ett välfärdssystem utifrån de behov som finns i befolkningen.
Bedömningen är att omställningen har stor ekonomisk påverkan. Det finns
behov av kortsiktig finansiering av ”puckel kostnader”, finansiering av
införandeperioder innan effekter ses och för att möjliggöra att testa nya
arbetssätt etc. Det finns också behov av stadigvarande stärkt finansiering och
prioritering av hälsofrämjande insatser. Denna omdisponering behöver ske
såväl inom förvaltningarna, både avseende ekonomi och i praktisk
verksamhetsplanering, som på regionövergripande nivå för att förändring ska
ske. Respektive förvaltning/nämnd ansvarar för att lyfta behov i ordinarie
budgetprocess. Statsbidrag i form av överenskommelser mellan staten och
Sveriges kommuner och regioner (SKR) är en viktig kortsiktig
finansieringskälla.
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God ekonomisk hushållning beaktas som horisontellt perspektiv i arbetet.
3. Barnperspektiv

Bedömningen är att omställningen har konsekvenser för barn och unga både
på individuell nivå och som grupp. Ett starkt hälsosystem fokuserar särskilt på
hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga. Flera aktiviteter i
färdplanen riktas särskilt till barn och unga för att stärka deras förutsättningar
för god hälsa genom hela livet. Under framtagning av målbild har unga varit
delaktiga i processen.
Barnrättsperspektivet beaktas som horisontellt perspektiv i arbetet.
4. Jämställdhetsperspektiv

Bedömningen är att omställningsarbetet har en positiv påverkan avseende
jämställdhet. Ett av skälen för omställningen är att hälsan skiljer sig åt mellan
grupper. Hälsa analyseras ur flera aspekter dels kön, men också utifrån
könsidentitet, utbildningslängd, hushållsinkomst, ålder, etnicitet och
funktionsnedsättning.
Utsatta gruppers intresse beaktas som horisontellt perspektiv i arbetet.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Omställningen har fokus på närhet och att upplevelsen av nära ska utgå från
individen. Nära kan vara geografiskt men också relationellt. Bedömningen är
att omställningen främst har ett behovsperspektiv, och att geografiskt
perspektiv därmed beaktas.
6. Klimat och miljöperspektiv

Ej aktuellt inom ramen för nuvarande färdplan. Fysisk miljö exempelvis i
form av långsiktig samhällsplanering har tydliga kopplingar men ingår i
dagsläget inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen daterad 2022-04-20
Vår ö, vår hälsa- Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för Hälsa
genom hela livet

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör
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Inledning och bakgrund
För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och för att
vård och omsorg av god kvalitet även fortsättningsvis ska kunna erbjudas behövs en omställning till ett hälsosystem som främjar hälsa och förebygger sjukdom. Förutom onödigt
lidande för den enskilde innebär dåliga levnadsvanor hos befolkningen sammantaget att belastningen på vården och omsorgen ökar. Behovet av goda levnadsvanor handlar därför
även om att samhällets förmåga att fortsätta erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet.
Ett förvaltningsgemensamt omställningsarbete pågår för att skapa ett hälsosystem som utgår från individen och fokuserar på att stärka hälsa hos såväl friska som sjuka. Omställningen kan beskrivas på olika sätt, ur ett aktörsperspektiv består den av tre delar, som delvis överlappar varandra:
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1. Hälso- och sjukvården samt omsorgen. Dagens hälso- och sjukvårdssystem har tillkommit i en annan tid och svarar inte mot de behov som är vanliga idag. Denna del har
en tydlig nationell styrning, arbetet benämns då ”Nära vård”. Riksdagen har slagit
fast en nationell målbild för denna del. Den säger att målet är att patienten ska få en
god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Att patienten ska vara delaktig
utifrån sina förutsättningar och preferenser och att en effektivare användning av
hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås. Primärvården ska vara basen i
hälso- och sjukvården. Ett nära samarbete ska finnas med annan hälso- och sjukvård samt med socialtjänsten. Med primärvård avses vårdnivån, utgångspunkten är
generalisternas breda kompetens för att kunna ha ett helhetsperspektiv runt patienten. Ur hälso- och sjukvårdsperspektiv är det aktörer på primärvårdsnivå som har
bäst förutsättningar att finnas nära människor över tid, samverka med civilsamhället
och nå utsatta grupper. Primärvård bedrivs av såväl regioner som kommuner, i
både offentlig och privat regi. Ett av skälen för omställning är en ökad skillnad i
hälsa mellan olika grupper.
2. Aktörer i människors vardag och aktörer med förutsättningar att stärka hälsa. God hälsa börjar förstås i medborgarens vardag och inte i sjukvården. Många av de sjukdomar
som idag är vanliga är förebyggbara med goda levnadsvanor exempelvis 30 % av all
cancer, 80 % av hjärt- och kärlsjukdomar. Aktörer som finns i människors vardag
är centrala för omställning till ett starkt hälsosystem. Exempel på stora aktörer är
skolan, Region Gotland som arbetsgivare och hemtjänst. Även verksamheter som arbetar med att ge stöd åt medborgare, till exempel individ och familjeomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning är centrala för att starkt hälsosystem som
främjar hälsa genom hela livet. För långsiktig hållbarhet är verksamheter som möter
barn och unga särskilt viktiga. Mot bakgrund att nuvarande system redan är högt
belastat, vilket blivit synliggjort under pandemin, är även verksamheter som till vardags möter äldre och utsatta grupper nyckelaktörer.
3. Medborgaren – den lokala målbilden tar sin utgångpunkt i vikten av att ha goda vanor
i vardagen och att vara mån om sin hälsa. Individen har ett stort eget ansvar, aktörerna (i punkt ett och två) behöver stärka förutsättningarna. Stöd i olika former, utifrån individens förutsättningar och livssituation, behövs: sociala sammanhang, kun-
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skap, tjänster och produkter (såväl fysiska som digitala), som gör det lättare att
skapa och behålla goda vanor. På samhällsnivå finns behov av att adressera medborgarnas förväntningar på vad välfärdssamhället ska erbjuda och vilket ansvar den
enskilde medborgaren behöver ta.

”Nära vård”

Aktörer med förutsättningar att
stärka hälsa

Medborgaren
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Aktörerna ovan behöver förenas utifrån insikten att dagens system sammantaget inte är resursmässigt hållbart att upprätthålla. Med resurser avses i detta sammanhang dels ekonomiska, då behandlande insatser är dyrare än förebyggande insatser, men också tillgång till
personella resurser. I många yrkesgrupper råder idag stor brist på medarbetare. Den demografiska utvecklingen innebär att fler behöver ta hand om färre. Den demografiska utvecklingen på Gotland gör att en omställning här är särskilt angeläget. Ö-läget i form av tydlig
geografisk avgränsning i kombination med att ha region och kommun i samma organisation innebär olika förutsättningar exempelvis möjlighet till helhetsperspektiv och integrerade lösningar. Det är tydligt att detta är en unik fördel att vara rädda om och göra det
mesta möjliga av till förmån för de som bor på Gotland. Förutsättningarna innebär också
utmaningar exempelvis i form av vissa begränsningar gällande samarbete med andra men
framförallt den stora utmaningen att ha förmåga att upprätthålla och resurssätta välfärdssystemet lokalt. Region Gotland har i andra sammanhang beskrivit att ö-läget innebär att
verksamhet behöver finnas som befolkningsmängden i sig inte motiverar. En omvandling
av 2018 års produktion för hälso- och sjukvården till 2027 års förväntade demografi, dvs
allt annat lika endast justerat för åldersförändring i befolkningen, visar på behov av ytterligare en vårdavdelning på sjukhuset och ca sju procents ökning av verksamhet inom öppenvård inklusive akutmottagning. Pandemi har tydligt illustrerat att människors beteende har
stor påverkan på om man dels som individ löper stor risk att insjukna och dels hur det sammantaget gör vilken belastning som vården och omsorgen har att hantera. Pandemin har i
hög grad påverkat och påverkar förutsättningarna för omställningsarbetet. Mycket utvecklingsarbete har fått stå tillbaka för att hantera det akuta.
Omställningen till ett hälsosystem för Hälsa genom hela livet handlar primärt om att ställa
om för att klara välfärden och arbeta effektivt. Omställningen är inte formulerad som ett
besparingsuppdrag. Samtidigt ska poängteras att mycket av det som ligger inom ramen för
omställningsarbetet t ex förebyggande insatser, aktiv involvering av individen och digitalisering etc bedöms innebära bättre resurseffektivitet.
Färdplanen togs fram under 2021 i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen.

4 (24)

Region Gotland

[Dokumentets rubrik]

Revidering har skett under början av 2022, under revideringsprocessen har medarbetare
och chefer på olika sätt bjudits in att komma med inspel kring vad färdplanen behöver peka
på.

Levnadsvanor påverkar hälsa och framtida sjuklighet - Nuläge på
Gotland
En stor del av befolkningen rör sig mindre än rekommenderat

Otillräcklig fysisk aktivitet är en av de fyra viktigaste orsakerna till våra stora folkhälsoproblem. Kunskapen om hur avgörande fysisk aktivitet faktiskt är för vår mentala och fysiska
hälsa har ökat kraftigt. Fysisk aktivitet motverkar demens, depression, oro, ångest, smärta,
missbruk och stressrelaterade åkommor. Fysisk aktivitet är dessutom ett effektivt sätt att
förebygga och behandla en lång rad av våra vanligaste kroniska sjukdomar. Tillräcklig fysisk
aktivitet kan även bland annat förebygga hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, övervikt, högt
blodtryck och vanliga cancerformer som till exempel bröstcancer och tjocktarmscancer.
Folkhälsomyndigheten har konstaterat att barn och unga är inaktiva (dvs sitter, står eller rör
sig väldigt lite) under större delen av sin vakna tid. Den inaktiva tiden ökar med åldern, från
67 procent för 11-åringar till 75 procent för 15-åringar. Det är därför angeläget att stimulera till och ge förutsättningar för mer rörelse bland barn och unga. Även en liten ökning
kan ge stora hälsovinster på både kort och lång sikt, både för individ och för samhället som
helhet. Insatser som når alla kan också bidra till att utjämna de påverkbara skillnader i hälsa
som finns i dag mellan olika grupper.






Sex av tio ungdomar är fysiskt aktiva mindre än 5 timmar i veckan. Det innebär att
en ännu större andel rör sig mindre än rekommendationen som är i snitt en timme
per dag för ungdomar.
Varannan ungdom har mer än 4 timmars skärmtid en vardag efter skolan, sju av tio
ungdomar har mer än 4 timmars skärmtid en dag på helgen.
Cirka tre av tio vuxna på Gotland rör sig mindre än 150 minuter i veckan (dvs rekommenderad nivå för den som inte är stillasittande på dagarna).
Cirka 2 av tio medarbetare inom Region Gotland rör sig mindre än 150 minuter i
veckan. Cirka 3 av tio medarbetare uppger att de sitter 7 timmar eller mer per dag.
Det är vanligare med låg fysisk aktivitet bland äldre personer eller personer som har
kort utbildning, låg hushållsinkomst, personer som inte har barn under 18 år, personer med funktionsnedsättning eller personer som identifierar sig med hbtqi+ jämfört med personer som inte tillhör de grupperna.
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Merparten av befolkningen har övervikt eller fetma

Övervikt och fetma är ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem. Att ha övervikt eller fetma
innebär en ökad risk för att drabbas av olika sjukdomar, till exempel typ 2-diabetes, högt
blodtryck, höga blodfetter och hjärt- och kärlsjukdomar. Även psykisk ohälsa kan kopplas
till övervikt och fetma.
 På Gotland har varannan kvinna i åldern 16-84 år övervikt eller fetma, bland männen är det ännu vanligare.
 I åldern 10-11 år har mer än var femte flicka och pojke övervikt eller fetma. Barn
som har övervikt eller fetma i början av skolåldern löper stor risk att ha fortsatt
övervikt eller fetma som vuxna.
 Övervikt och fetma är vanligare bland äldre än bland yngre personer. Det är också
vanligare bland personer med kort utbildning jämfört med personer med lång ut-
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bildning och vanligare bland personer med låg inkomst jämfört med personer med
medel/hög inkomst.
Andelen som röker cigaretter har minskat de senaste åren

Nästan 60 olika diagnoser drabbar oftare rökare än icke rökare. Tobaksrökningen svarar för
mer än 20 procent av dödligheten i cancer och är den dominerande orsaken till KOL. Andelen som röker cigaretter har minskat de senaste åren. Förändrad lagstiftning har införts
under perioden.
 En av tio ungdomar i årskurs 9 uppger att de röker ibland. I år två på gymnasiet röker tre av tio tjejer och två av tio killar dagligen eller ibland.
 Mindre än en av 10 personer (16-84 år) röker dagligen. Det är vanligare med daglig
rökning bland personer med kort utbildning eller låg hushållsinkomst jämfört med
personer som har lång utbildning eller medel/hög hushållsinkomst.
Riskbruk av alkohol innebär både risk för sjuklighet och stora sociala skador

Alkoholbruk har starka samband med en rad kroniska sjukdomar. Hög alkoholkonsumtion
ökar risken för diabetes, såväl typ 1 som typ 2-diabetes. Tio procent av all cancer bland
män och tre procent av alla cancer bland kvinnor kan relateras till alkohol. Hög konsumtion av alkohol ökar risken för depression och ångest. Till skillnad från övriga levnadsvanor
vållar riskbruk av alkohol dessutom andra samhällsproblem exempelvis kan förekomst av
visst våld tydligt kopplas till riskbruk av alkohol.
 Knappt två av tio personer i åldern 16-84 år har riskbruk av alkohol. Det är vanligare med riskbruk av alkohol bland män än bland kvinnor. Det är också vanligare
bland personer med lång utbildning eller medel/hög hushållsinkomst jämför med
personer med kort utbildning eller låg hushållsinkomst.
 Fyra av tio ungdomar i åk 9 uppger att de har druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Tre av tio flickor och 2 av tio pojkar i åk 2 på gymnasiet uppger att de intensivkonsumerar alkohol minst en gång i månaden.
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En stor del av befolkningen äter mindre frukt och grönsaker än rekommenderat

Ohälsosamma matvanor påverkar risken att drabbas av, eller förvärra, flera kroniska sjukdomar. Särskilt tydliga är sambanden för hjärt- kärlsjukdom, diabetes och en rad cancersjukdomar. Exempelvis innebär lågt intag av grönsaker och frukt ökad risk för typ-2 diabetes och hjärt-kärlsjukdom samt att dö i hjärt-kärlsjukdom.
 Ca fyra av tio män och ca 2 av tio kvinnor i åldern 16-84 år äter för lite frukt och
grönsaker.
 Det är vanligare att yngre äter lite frukt och grönsaker än att äldre personer gör det.
Det är också vanligare med lågt intag av frukt och grönsaker bland personer med
kort utbildning eller låg hushållsinkomst jämfört med personer med lång utbildning
eller medel/hög hushållsinkomst.
Psykisk ohälsa är ett betydande folkhälsoproblem

Psykisk ohälsa medför stora utgifter i vård- och socialförsäkringskostnader och stort produktionsbortfall på landets arbetsplatser. Den psykiska ohälsa som ökar mest i samhället –
depression och ångest – är starkt kopplad till stress. Även sömnstörningar har visat sig vara
nära kopplade till psykiatriska tillstånd som utmattningssyndrom och depression. De kan i
vissa fall även vara den utlösande faktorn. Störd sömn är även en bidragande orsak till
hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Stress kan i vissa fall orsaka eller förvärra en rad symtom
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som är vanliga hos personer med kroniska sjukdomar exempelvis hjärt-kärlsjukdom, ledsjukdomar, och smärttillstånd.
 Cirka 2 av tio kvinnor och en av tio män på Gotland i åldern 16-84 år känner sig
stressade.
 Hälften av alla sjukskrivningar på Gotland beror på psykisk ohälsa.
 Varannan ungdom saknar symtom på psykisk ohälsa men har måttligt eller lågt psykisk välbefinnande och är därmed i risk för att få psykisk ohälsa. Två av tio ungdomar på Gotland bedömer själva att de har pågående psykisk ohälsa.
 I snitt 11 personer dör i suicid varje år, de flesta är medelålders eller äldre.
 Cirka 150-170 personer gör suicidförsök varje år. Cirka 60 personer vårdas varje år
på sjukhus p.g.a. självskada (där suicidförsök ingår). Det är vanligare bland yngre än
bland äldre personer.
 Fem till sex av tio ungdomar på Gotland sover mindre än rekommenderat.
Ensamhet påverkar hälsan

De som har nära relationer, framförallt i form av familj och vänner, har den bästa psykiska
och fysiska hälsan och lever längre. Ett socialt stöd är en bra buffert mot stress. Social isolering är istället hälsofarligt, jämförbart med att ha dåliga levnadsvanor. Ensamheten innebär en ökad risk för att utveckla hjärt- kärlsjukdomar, stroke och demens. Risken ökar
också för psykiska problem.





Nästan två av tio personer i åldern 16-84 år har lågt socialt deltagande. I folkhälsoenkäten ställs frågan om respondenten deltagit i någon av tretton olika slags aktiviteter exempelvis föreningsmöte, privat fest, bio, religiös sammankomst etc. Att ha
deltagit i färre än två aktiviteter de senaste 12 månaderna räknas som lågt socialt
deltagande.
Var fjärde ungdom i högstadiet eller gymnasiet upplever att de är ensamma. Det är
vanligast med upplevd ensamhet bland tjejer än bland killar och vanligast bland
transtjejer, transkillar, ickebinära och ungdomar som är osäkra på sin könsidentitet.
Nästan fyra av tio ungdomar i högstadiet och gymnasiet och cirka en av tio vuxna
saknar någon att prata med om sina innersta känslor
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Sammantaget visar nuläget att det finns stort behov av både hälsofrämjande insatser riktade till
många människor för att minska framtida sjuklighet och inflöde till hälso- och sjukvården,
men också att utforma insatser särskilt för de grupper som är mest utsatta och tenderar att bli de som
drabbas hårdast.
Individen har ett eget ansvar,
men förmågan och förutsättningarna skiljer sig mycket åt mellan
individer. Olika behov måste därför mötas på olika sätt.
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Mer fakta om hur det ser ut på Gotland finns på Region Gotlands hemsida ”folkhälsostatistik”.

Målbild som visar riktning
Omställningen till ett hälsosystem för Hälsa genom hela livet är i sin helhet komplex. En
gemensam målbild har tagits fram, syftet med målbilden är att visa riktningen. Målbilden tar
sin utgångspunkt i individen och är fastställd av Regionfullmäktige. Målsättningen är att fler
verksamheter och aktörer ska ställa sig bakom målbilden.
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Färdplan som tydliggör vägen
Färdplanen är det dokument där de olika stegen som behöver tas konkretiseras. Färdplanen
är inte tänkt att ge en komplett bild utan fokuserar på de större förflyttningarna. Färdplanen som dokument vänder sig till hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen. inom organisationen Region Gotland och verksamheter som arbetar på direkta uppdrag av Region Gotland inom vård och omsorg. Poängteras bör samtidigt att omställningen i sin helhet naturligtvis är större än så. Även andra aktörer inom organisationen Region Gotland liksom externa aktörer behöver involveras, se även kopplingen till genomförande program social välfärd nedan. Även kraften från ideella organisationer och näringsliv behöver tas tillvara.
Omställningen är komplex och kräver ett angreppssätt där insikter och lärdomar tillåts påverka utformningen, vilket även färdplanen behöver spegla. Arbetet hittills visar tydligt på
behovet av ödmjukhet inför att nya insikter medför behov av löpande revidering. Färdplanen kommer därför att successivt uppdateras och utvecklas i samarbete mellan berörda förvaltningar och nämnder. Färdplanen ska dessutom följas upp kontinuerligt för att säkerställa att arbetet fortgår i önskad riktning. Arbete utifrån färdplanen och uppföljning ska integreras i ordinarie styrning och ledningsprocesser.
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Tidsperspektivet för färdplanen är 2027 med en tydligare planering för närmast kommande
år. För alla aktiviteter i färdplanen finns fokusperiod angiven. Med fokusperiod avses tidsperiod för kraftsamling. Som konstaterats ovan är färdplanen inte avsedd att ge en komplett bild utan ska peka ut större förflyttningar som behöver göras. I flera fall behöver aktiviteterna genomföras i samverkan, i vissa fall kan de drivas av en förvaltnings/nämnds
egen kraft. Programstrukturen håller ihop arbetet utifrån planen och tydliggör aktiviteterna
exempelvis genom att formulera uppdrags- eller projektdirektiv. För detta används Region
Gotlands uppdragsmodell respektive projektmodell.
I arbetet har identifierats ett antal perspektiv som särskilt behöver bevakas löpande i omställningsarbetet både avseende vilka aktiviteter som ska göras och hur de utformas: barnrättsperspektivet, utsatta gruppers intresse, god ekonomisk hushållning och ledning/styrning/organisation (systemperspektiv). Dessa benämns horisontell kompass.
Sammanhang och koppling till andra planer och strukturer

Målbilden som inriktning och innehållet i färdplanen behöver synas i andra strategiskt viktiga planer för respektive förvaltning. Programmet har därmed ett ansvar att tidsmässigt
följa årshjulet för ordinarie planarbete. Det som finns i närtid integreras i respektive förvaltnings verksamhetsplan. För det som avser nästkommande treårsperiod strategisk
plan, samt i kompetensförsörjningsplan avseende kompetensmässiga behov kopplat till
omställningen och vad som krävs för ett starkt hälsosystem som klarar att möta medborgarnas behov och den demografiska utvecklingen. Därtill kan i förekommande fall digitaliseringsplan beröras då digitalisering är en viktig del för att klara omställningen.
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Färdplanen går i linje med och bidrar till flera av målen i koncernstyrkortet. Arbetet utifrån
färdplanen går även i linje med program för god, jämlik, jämställd hälsa. Färdplanen går
också väl i linje med, och bidrar till, förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin
”Vårt Gotland 2040”. För att möjliggöra kraftsamling i samverkan med aktörer utanför organisationen Region Gotland är genomförandeprogram social välfärd särskilt viktigt.
Det finns ett nära samarbete gällande arbetet med framtagandet och avsikten är att fortsätta
detta i genomförandet utifrån dessa planer.
Region Gotland är unikt i landet, genom att vara en kommun med landstingsuppgifter och
regionalt utvecklingsansvar, allt i samma organisation och med samma geografiska
avgränsning. Det ger genomförandekraft och möjligheter inom både de regionala och
kommunala uppdragen. Den regionala utvecklingsstrategin är därför en central utgångspunkt för styrningen av Region Gotlands nämnder och bolag. Med Gotlands litenhet blir
det särskilt viktigt att integrera omställningsarbetet med social välfärd i vidare bemärkelse.
Litenheten gör kraftsamling av flera aktörer möjligt på ett unikt vis. Genom att riktningen
för god och nära vård kan synliggöras i genomförandeplan för social välfärd, som vänder
sig till alla utvecklingsaktörer på Gotland, finns möjlighet att skapa en större rörelse än
färdplanen kan göra, som vänder sig till vissa verksamheter inom Region Gotland. Det ger
unika möjligheter att skapa ett hälsosystem där många aktörer driver åt samma håll. Omställningen till god och nära vård adresserar många (inte alla) aspekter av social välfärd.
Färdplanen kan därmed även beskrivas ha rollen som ett av organisationen Region Gotlands styrande dokument för att förverkliga delar i ”Vårt Gotland 2040” utifrån sina förutsättningar och behov.
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Omställningsarbetet är även nära kopplat till nationell struktur för kunskapsstyrning inom
hälso- och sjukvården. Den nationella målbilden för omställningen ”nära vård” är fastslagen i riksdagen och ger riktning för omställningen, dvs anger vad ska uppnås. Flera förändringar gjorts i hälso- och sjukvårdslagen för att stödja omställningen exempelvis avseende
principer för organisering av hälso- och sjukvården. Kunskapsstyrningen är ett tydligt exempel på nationell styrning av hur. Kunskapsstyrningen utgår från hälso- och sjukvårdslagen och evidensläge, samt innehåller ”värdena” i omställningsarbetet ex nära, tillgänglighet,
personcentrerat, fast kontakt, gemensam planering etc. Perspektivet är - hur ny kunskap
kommer till verksamheten och patientmötet på ett effektivt sätt. Även i den lokala målbilden finns tydlig koppling till kunskapsstyrning ”när jag som medborgare på Gotland har
behov av vård och omsorg är den evidensbaserad och utgår från mig, mina behov och
mina förutsättningar. Vården och omsorgen hänger ihop och vården utformas så att jag
upplever att den finns nära mig”. På aktivitetsnivå finns ”integrera arbetet med implementering av patientkontrakt i arbetet med implementering av personcentrerade sammanhållna
vårdförlopp”.
Förflyttningsområde: Involvera medborgare och medarbetare

Omställningen till ett hälsosystem för Hälsa genom hela livet handlar om att i högre grad
utgå från individen, dennes förutsättningar och livssituation. Att i mötet ställa frågan ”Vad
är viktigt för Dig?”. Dialog med medborgaren ska därför föras i olika sammanhang och på
olika nivåer. Dialogen behöver prioriteras utifrån en visshet att det leder till ett bättre resultat och att det därför är välinvesterad tid.
Det ska vara enkelt för medborgare att dela sina erfarenheter och det behöver finnas strukturella förutsättningar för att erfarenheterna ska tas tillvara. Ungefär 10 % av befolkningen
är anställda inom Region Gotland, ca 30 % av den arbetsföra befolkningen, varför det finns
potential i att ha strukturer för att fånga medarbetares erfarenheter, antingen som direkt
mottagare av Region Gotlands tjänster eller som anhörig till någon som är mottagare.
Det behöver också finnas förutsättningar för verksamheter att enkelt involvera medborgare
i utvecklingsarbete som ska göras. Verksamhetsutveckling behöver innefatta involvering av,
och dialog med, medborgare.

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

Medarbetaren är den inom Region Gotland som på systemnivå är närmast medborgaren.
Utan våra medarbetare finns dessutom ingen verksamhet och det blir heller ingen omställning. Medarbetarnas engagemang för omställningen, och förmåga att utgå från medborgaren, är därmed avgörande både för att nå bästa resultat utifrån medborgarens perspektiv
och god kvalitet i verksamheterna.
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Förflyttningsområde- Involvera medborgare och medarbetare

Fokusperiod

Aktiviteter:
Föra samtal med medborgare utifrån målbilden i både befintliga och nya forum

2022

2023

2024

X

X

X

X

X

X

X

X

Delaktivitet: Uppmärksamma den internationella ”Vad är viktigt för Dig”-dagen 9
juni

Målsättning med aktiviteterna
Sprida kunskap om vad omställningen
handlar om
Möjliggöra lärande om vilka förändringar
som behöver göras

Skapa struktur och kultur för att systematiskt involvera medborgare i verksamhetsutveckling

Medborgarnas erfarenheter och åsikter
ska tas tillvara och integreras i verksamhetsutveckling

Aktivt inhämta medborgares erfarenheter
och åsikter

Medborgarnas erfarenheter och åsikter
ska tas tillvara och integreras i verksamhetsutveckling
Ta tillvara medarbetarnas kreativitet och
kunskap

Föra samtal med medarbetare utifrån
målbilden och skälen för omställning
Delaktivitet: Uppmärksamma den internationella
”Vad är viktigt för Dig”-dagen 9 juni
Sprida information om resultat och aktiviteter som pågår

Visa på den rörelse som sker
Ökad kunskap om omställningen
Inspirera till ytterligare rörelse

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Förflyttningsområde: Ha fokus på hälsa och förebyggande insatser

Det framtida hälsosystemet behöver utformas så att insatser i högre grad syftar till hälsa än
behandling av sjukdom. Förbyggande insatser som stöttar goda levnadsvanor bedöms
kunna förebygga, eller förbättra, 90 procent av sjukligheten i kroniska sjukdomar. Om man
betänker att nästan varannan vuxen svensk har en kronisk sjukdom så blir det tydligt att ett
annat fokus har potential till mycket stor effekt för såväl den enskilde som för samhället.
Goda vanor grundläggs tidigt i livet, skolan har därför en central roll i att stärka hälsan.
Goda relationer, sociala sammanhang och aktiv fritid är andra viktiga byggstenar för god
hälsa.

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

För att ändra beteende och vanor behöver medborgare både kunskap och olika sorters
stöd. Även för den som har insjuknat behövs ett större fokus på hur hälsa kan stärkas. För
att förebyggande arbete ska få verklig effekt behöver det integreras och bli en naturlig del i
basverksamheten Även det förebyggande arbetet ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet.
Primärvården bedöms vara den hälso- och sjukvårdsaktör som har bäst förutsättningar att
finnas nära människor över tid, vilket också är viktigt för att fånga individer som tenderar
att inte tillgodogöra sig förebyggande insatser i samma omfattning. En stärkt primärvård bidrar till jämlik vård. Riksdagen har fattat beslut om ett nationellt grunduppdrag för primärvården. Grunduppdraget består av fem delar bland annat förebyggande insatser på individuell nivå och befolkningsnivå samt samordningsansvar där det är mest ändamålsenligt.
Uppdraget åläggs regioner och kommuner. Idag finns inte en lokal samsyn kring vilka verksamheter som har uppdrag på primärvårdsnivå inom Region Gotland. Det är vanligt att pri-
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märvård likställs med vårdcentraler, vilket är en feltolkning även om en stor del av den primära vården hanteras där. Flera verksamheter vittnar om att hälsofrämjande och förebyggande arbete ofta prioriteras ned till förmån för mer akuta frågor. Det behövs en gemensam strategisk planering för den primära vården. Förväntningar på verksamheter som förväntas ta ett särskilt ansvar måste tydligt framgå i respektive uppdragsbeskrivning. Region
Gotland har, både utifrån särställningen som region/kommun samt litenheten, en särskild
möjlighet att ta fram integrerade lösningar utifrån befolkningens behov. Kanske särskilt intressant på områden som tenderar att vara ”allas eller ingens” verksamhets naturliga ansvarsområde. Att använda denna möjlighet på bästa sätt bör ingå i den strategiska planeringen.
För att åstadkomma förändring i mötet med medborgaren behövs också ändrat förhållningssätt och andra arbetssätt inom vården, oavsett vårdnivå, och omsorgen.
Som konstaterats tidigare börjar god hälsa i medborgarens vardag och inte i sjukvården.
Aktörer som finns människors vardag är centrala för att främja hälsa. Som tidigare nämnts
är samarbetet kopplat genomförandeprogram social välfärd ett viktigt sätt att planmässigt
nå aktörer utanför organisationen Region Gotland. Sett till de förvaltningar som färdplanen
omfattar så är exempelvis kultur och fritid en viktig samverkanspart för stärkt hälsa och förebyggande insatser, ett samarbete med programledningen har påbörjats.
Förflyttningsområde- Ha fokus på hälsa och förebyggande insatser:
Aktiviteter:
Målsättning med aktiviteterna:
Ta fram en regiongemensam primärvårdsplan
Delaktivitet: Ta fram gemensam målbild
kring vilka behov och volymer primärvård
hemsjukvården förväntas hantera

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

Delaktivitet: Ta fram en gemensam målbild av en sammanhållen evidensbaserad
stegvis vård kopplat till psykisk ohälsa
samt vilka behov och volymer som finns
lokalt
Delaktivitet: Ta fram en gemensam målbild för samarbetet mellan primärvård
och primärvårdsnära verksamhet kopplat
till barn och unga
Revidering av uppdraget för vårdcentralerna formulerat i Krav- och kvalitetsboken, bland annat särskilt avseende ansvar för hälsofrämjande insatser, samordningsansvar och ansvar för insatser kopplat till psykisk ohälsa.
Revidering av uppdrag för hemsjukvården, formulerat i uppdrag och kvalitetskrav för hemsjukvård, bland annat särskilt slå fast vikten av förebyggande insatser

Gemensam långsiktig strategisk planering för det gemensamma åtagandet
primärvård
Primärvården som stark bas i hälsooch sjukvårdssystemet

Tydliggöra förväntningarna på vårdcentralerna inom dessa områden

Fokusperiod
2022
2023
X
X

2024
X

X

X

X

X

X

X

Primärvården som stark bas i hälsooch sjukvårdssystemet

Tydliggöra förväntningar på hemsjukvården avseende deras roll gällande fokus på hälsa och förebyggande insatser

X
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Beskrivning till medborgare om vad de
kan förvänta sig i mötet med hälso- och
sjukvårdssystemet och vad de kan förvänta sig under omställningsresan
Testa hälsoprojekt i samverkan på primärvårdsnivå och i samskapande med individer projekten riktas till
Beskriva hur rehabiliteringsinsatser ska
erbjudas till patienter med rehabiliteringsbehov
Tydliggöra elevhälsans roll och förutsättningar för att stärka en god hälsa hos
medborgarna på Gotland

Primärvården som stark bas i hälsooch sjukvårdssystemet
Skapa engagemang hos medborgare
om vad omställningen ska resultera i

X

X

X

I småskalighet testa nya arbetssätt för
att främja hälsa

X

X

Erbjuda samordnad och personcentrerad rehabilitering

X

X

Integrera hälsoperspektivet tidigt i
människors liv för att förbereda blivande vuxna med ett bra perspektiv på
hur man kan påverka sin hälsa

Sprida information inom berörda förvaltningar om hälsans bestämningsfaktorer
och hälsoklyftor
Utveckla strukturer och rutiner för samverkan avseende hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande frågor inom Region Gotland
Ökad fysisk rörelse bland medarbetare
inom Region Gotland

Ökad kunskap om vad som påverkar
hälsa samt hur hälsoklyftorna särskilt
behöver minska

Ökad rörelse under skoltid

X

X

X

X

X

Fler medarbetare når rekommenderade
nivåer för fysisk aktivitet

X

X

X

Fler barn och unga når rekommenderade nivåer för fysisk aktivitet
Jämlik hälsa på lika villkor

X

X

X

Förflyttningsområde: Stärka individens egen kraft och förmåga

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

Individens egen kraft ska tas tillvara på ett bättre sätt. Alla, oavsett situation, har egna förmågor. Den egna kraften kan stärkas på en mängd olika sätt. Det kan handla om digitala
verktyg för att göra medborgaren mer delaktig. Att, i samarbete med Inera, skapa första linjens digitala vård är en del av omställningen till god och nära vård. Digitala kontaktvägar
ökar tillgängligheten, underliggande standardiserade och evidensbaserade bedömningsunderlag bidrar till en mer jämlik vård.
Digitala verktyg passar inte alltid alla, men genom att följa devisen ”digitalt först fysiskt när
det behövs” så frigörs resurser. Första linjens digitala vård består av flera olika delar: 1177
via webben och genom app, invånartjänster/e-tjänster samt 1177 telefoni. Till första linjens digitala
hälso- och sjukvård ska medborgare kunna vända sig för att sedan lotsas till egenvårdsråd,
digitala vårdbesök eller till tidsbokning inom primärvården. En förstärkning av 1177 vårdguiden är ett viktigt steg för en ökad närhet till vården i hela landet.
För en individ utan vård- eller omsorgsbehov kan det handla om lättillgängliga råd om goda
levnadsvanor. Lättare åkommor kan individen hantera själv med egenvård. Egenvård har
en stor plats även vid kroniska sjukdomar, då ofta i samverkan med vården eller omsorgen.
För den med komplexa behov kan det handla om att utforma en överenskommelse mellan
individen samt vården och omsorgen där det är tydligt vad individen, med hjälp av sina nätverk, gör för att stärka sin egen hälsa samt vad vården och omsorgen gör. Utgångspunkten
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är individens behov, livssituation och förutsättningar. Genom samverkan mellan aktörer
som har förutsättningar att stärka hälsa kan den egna kraften stärkas ännu mer.
En grundläggande förutsättning för individen som påverkar den egna kraften och förmågan, är tillgång till bostad. Bostadsbristen är idag stor och hårdast drabbas utsatta medborgare med till exempel beroendeproblematik och försörjningssvårigheter. Det finns en risk
för ökad utsatthet i form av hemlöshet och därpå följande risk för att dessa personer utvecklar en social problematik. Det finns behov av att tydliggöra vilken verksamhet som har
bostadssocialt ansvar inom Region Gotland.
Förflyttningsområde- Stärka individens egen kraft och förmåga:

Fokusperiod

Aktiviteter:
Implementera första linjens digitala
hälso- och sjukvård

Målsättning med aktiviteterna:
Stärkta förutsättningar för hälsa och
egen omsorg

2022
X

Delaktivitet: Öka kunskapen hos medarbetare om vilka tjänster och system som
finns samt vilka möjligheter dessa erbjuder

Ökad delaktighet för medborgare och
patienter

Delaktivitet: Öka användandet av tjänster
som ingår i 1177-konceptet, och övriga
tjänster i Ineras portfölj
Delaktivitet: Ta fram en plan för vilka
1177-tjänster som ska prioriteras (utgå
från den plan som Inera har tagit fram
tillsammans med regionerna)

X

X
Fler patienter kommer till rätt vårdnivå
direkt
Standardiserade och evidensbaserade
råd – jämlik vård

X

X

Effektivare resursanvändning

X

Delaktivitet: Tydliggörande i vilken information som ska publiceras på 1177.se respektive på gotland.se.

Datum 2022-03-25

2024
X

Förbättrad tillgänglighet till första linjens hälso- och sjukvård

Delaktivitet: Översyn av organisationen
för implementering och förvaltning av
1177-tjänster

Ärendenr HSN 2022/262

2023
X

X

Delaktivitet: Tydliggöra 1177 telefoni som
en del i konceptet första linjens digitala
hälso- och sjukvård
Medarbetare utbildas i första hjälpen i
psykisk hälsa (MHFA)

Ökad kunskap om psykisk hälsa samt
minska fördomar och stigmatisering

X

Ta fram en modell för att stödja hälsosamma levnadsvanor hos medarbetare

Ge medarbetare verktyg att identifiera
och hantera psykisk ohälsa hos andra
Skapa förutsättningar för goda levnadsvanor hos medarbetare

X

X
X

X

Förflyttningsområde: Samordnad vård och omsorg, nära individen

Vården och omsorgen måste hänga ihop och vara begriplig för individen. Det innebär att
vården och omsorgen inom flera områden behöver samverka i än högre grad än idag på så-
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väl strategisk som operativ nivå. Samordning innebär också att en del av den komplexitet
som många patienter vittnar om, som ibland uttrycks som att ”man måste vara frisk för att
orka vara sjuk” behöver flyttas från den enskilde till att hanteras av vården och omsorgen.
Digitala verktyg ska stödja samordningen så den kan ske effektivt.
Nära behöver utgå från individen. För någon innebär nära att snabbt kunna få råd och
stöd, för någon annan kan det vara att ha en fast vårdkontakt som känner mig och min historia. Nära kan innebära tillgänglighet i olika former: fysiska och digitala möten, kontaktmöjligheter eller öppettider. Vården ska kunna erbjuda flera tjänster för samma behov som
patienten själv kan anpassa efter situation och behov. Hur stort ansvar var och en kan och
vill ta varierar över tid och situation då egen kraft är en färskvara. Nära handlar för dem
mer med komplexa behov ofta om relationer och möjlighet till kontinuitet, trygghet, samordning och rätt kompetens. För att kunna bygga relationer är en god kontinuitet en förutsättning. Kontinuitet gynnar personligt ansvarstagande, är relationsskapande och leder till
ökad trygghet i befolkningen. Kontinuitet i vården kan utgå från en fast läkarkontakt, en
fast vårdkontakt eller ett helt vårdteam med flera olika professioner. Nära kan också handla
om den fysiska platsen där vården i högre grad behöver kunna anpassa var vården utförs
med utgångspunkt från vad som blir bäst för patienten.
Patientkontrakt är ett strukturerat sätt att öka samskapandet mellan patient och hälso- och
sjukvården. Kärnan är en överenskommelse mellan patienten och vården som säkerställer att
allt hänger ihop och utgår från vad som är viktigt för patienten. Där det är tydligt vad patienten gör, själv eller med hjälp av sina nätverk, för att stärka sin egen hälsa samt vad vården
gör. Patienten vet alltid sitt nästa steg och är delaktig i sin hälsa och vård, tider bokas i samråd. Patienten känner trygghet i en sammanhållen planering och får vid behov stöd av fast vårdkontakt. Den fasta vårdkontakten hjälper till med samordning av vården. I patientkontrakt ingår även hälsofrämjande och förebyggande insatser. Den fasta vårdkontakten ska utses utifrån individens behov och kan vara olika yrkeskategorier t ex distriktsköterska, fysioterapeut eller
administrativ funktion.
Nationellt finns förslag om krav på fast omsorgskontakt inom hemtjänsten. Syftet är liksom med den fasta vårdkontakten trygghet och kontinuitet för individen och hjälp med
samordning.

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

Fast läkarkontakt i primärvården syftar också till att öka kontinuiteten i vården. Fast läkarkontakt ska på sikt kunna erbjudas alla som vill ha det. Initialt är fokus särskilt på patienter
med komplicerade/komplexa behov. En särskild målgrupp är därför äldre på särskilt boende.
I omställningen till en god och nära vård betonas återkommande vikten av att nyttja digitaliseringens möjligheter. Digitala stöd ska även stödja nya effektiva arbetssätt exempelvis genom att medarbetare har tillgång till rätt information för att göra bra bedömningar och ge
adekvata insatser.
Nationellt pågår beredning av förslag kring förbättrad vård för personer med samsjuklighet.
Hur de förslag och bedömningar som utredningen lyfter fram bör omhändertas på Gotland
behöver analyseras och konkretiseras.
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En annan del av samordning avser ett förhållningssätt där det är naturligt att aktivt bidra
för att stärka andra delar av processen än där min verksamhet/mina arbetsuppgifter finns.
Att samverka över organisatoriska gränser, ha tillit ta andras kompetens och se sin del i ett
större sammanhang.
Förflyttningsområde- Samordnad vård och omsorg, nära individen:

Fokusperiod

Aktiviteter:
Stärka den digitala och fysiska tillgängligheten till primärvården

2022
X

2023
X

X

X

Målsättning med aktiviteterna:
Utveckla och förbättra tillgänglighet till
primärvården

2024
X

Erbjuda olika kontaktvägar till primärvården
Ökat förtroende för vårdcentralen
I samskapande med patienter implementera patientkontrakt

Personer med omfattande och komplexa vårdbehov ska erbjudas patientkontrakt

Tydliggöra förväntningarna på rollen fast

vårdkontakt

Ökad patientupplevd trygghet och delaktighet

Öka antalet individer som har fast vårdkontakt i den primära vården (hälso- och

Ökad patientupplevd kontinuitet

sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen)

Ökat fokus på att stärka hälsa

Integrera arbetet med implementering av
patientkontrakt i arbetet med implementering av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

X
X

X

X

Tydliggöra och sprida information om innebörden av patientkontrakt

Ökad kunskap om patientkontrakt såväl
internt som externt

Öka antalet individer som erbjuds fast läkarkontakt med särskilt fokus patienter
med komplicerade/komplexa behov

Ökad patientupplevd kontinuitet med
fokus på särskilt sårbara

X

X

X

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

Behov av färre akuta sjukhusinläggningar

Säkerställa fullt användande av möjligheter inom befintlig lagstiftning för informationsdelning

Uppnå nationella målnivåer för fast läkarkontakt
Säkerställa möjlighet till styrning och
aggregerad uppföljning utifrån kontinuitet
Informationen följer patienten genom
vårdflödet – förbättrad kontinuitet och
ökad patientsäkerhet

Öka kunskapen hos medarbetare om den
juridik som möjliggör informationsutbyte

Enklare för medarbetare att göra rätt –
ökad trygghet

Utveckla rutiner för systematisk uppföljning av kontinuitet

X
X

X

X
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Revidering av processen för utskrivning
från slutenvård
Utveckla samordnad palliativ sjukvård i
ordinärt boende
Etablera forum för att skapa dialog och
samsyn i vårdprocesserna med koppling
till kunskapsstyrning
Genomlysning av vårdprocessen för barn
och vuxna med autismspektrumtillstånd

Stärkta förutsättningar för verksamhetsutveckling
Sammanhållen vårdprocess
Erbjuda sammanhållen individuell plan
(SIP) i hemmet
Erbjuda palliativ specialiserad sjukvård
till personer med andra diagnoser än
cancer
Vårdprocesser som utgår från individen
och är evidensbaserade
Samsyn mellan berörda aktörer
Ta tillvara på patienter/brukares/anhörigas erfarenheter
Vårdprocess som utgår från individen
och är evidensbaserad
Samsyn mellan berörda aktörer

X

X

X

X

X

Former och förutsättningar för omställningsarbetet på Gotland
Tillsättning av programstruktur

Gotlands förutsättningar med region och kommun i samma organisation ger oss unika
möjligheter att integrera flera perspektiv i omställningsarbetet. Det är tydligt att detta är en
unik fördel att vara rädd om och göra det mesta möjliga av till förmån för de som bor på
Gotland. Gemensam styrning och ledning är en förutsättning för att omställningen ska
lyckas.
En programstruktur med programledning och styrgrupp har tillsatts under hösten 2020
med ansvar för att omställningen genomförs. I styrgruppen finns hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildning- och arbetslivsförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen representerade. För att få ytterligare kraft i omställningsarbetet har en programledningsgrupp tillsatts. Även här är de fyra ovan nämnda förvaltningarna representerade. Deltagarna är utsedda utifrån att de i ordinarie funktioner har roller som förändringsledare, ingår i ordinarie ledningsgrupper och har mandat att fatta beslut. Deras uppdrag i
programmet är att ha ett regionalt helhetsperspektiv.

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

Programmet formulerar uppdrag till befintlig verksamhet och följer upp genomförande. I
vissa fall sker även genomförande inom programstrukturen. Befintliga regionala samverkansstrukturer särskilt kring barn/unga, vuxna/äldre, e-hälsa och social välfärd har centrala
roller i att bidra i det konkreta genomförandet av färdplanen. Under 2021 har Regional plan
för psykisk hälsa reviderats i nära samarbete med programledningen. Utformningen av den
reviderade planen utgår numera från färdplanens struktur. Ett nära samarbete kommer att
fortsätta i genomförandet av planerna.
Hur ska omställningen gå till

Att aktivt lära av egna och andras erfarenheter och goda exempel är centralt. SKR stöttar
regionernas och kommunernas arbete på olika sätt bland annat genom att sprida goda exempel och tillhandahålla kunskapsbas inom olika områden. I det regionala arbetet används
särskilt kunskap om att driva förändringsarbete i komplexa system.
Arbetet utgår från ett systemperspektiv och genomförs i en öppen process med mycket
dialog. Det är eftersträvandevärt att dialogerna sker med deltagande över organisatoriska
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gränser och inkluderar medborgare. Programmet strävar även efter att fånga, synliggöra
och bygga på de goda idéerna och de goda exemplen. Små förändringar i rätt riktning på
alla nivåer och i många delar av berörda verksamheter ger stor kraft och förflyttning.
Identifiera och träna förmågor som krävs för att nå målet

Omställningen till god och nära vård handlar om en systemomställning som även brukar
benämnas paradigmskifte. Att göra en systemomställning innebär per definition att systemet behöver ändras, gränser prövas och flyttas. Det är rimligt att anta att en sådan omställning kommer att innebära att kräva nya förmågor av Region Gotland som organisation.
Genom att utgå från frågan ”vilka förmågor behöver vi för att nå målbilden?” är syftet
dessutom att skapa långsiktig hållbarhet.
För att identifiera och träna förmågor som bedöms viktiga för att klara omställningen och
nå målbilden i god och nära vård bör programledningen systematiskt utgå från detta förhållningssätt,
med särskild tyngdpunkt i den kunskapsbas som SKR tillhandahåller kring komplexa förändringar. Därigenom är det sannolikt att det kommer att uppdagas systemproblem som
behöver adresseras för att omställningen ska lyckas.
SKR stödjer regionernas och kommunernas omställning på olika sätt bland annat genom
att tillhandahålla ett digitalt ledarskapsprogram kopplat till omställningen till Nära vård.
Programmet är indelat i fyra moment: formera oss, komma i görande, bli uthålliga samt internationell utblick. För att skapa förankring av och engagemang för omställningsarbetet
lokalt och samla inspel för det fortsatta arbetet prövas under våren 2022 ett arbetssätt med
temadialoger riktade till dem som går eller har gått SKR ledarskapsprogram. De som gått
programmet är en viktig målgrupp för programledningen att ha kontinuerlig dialog med.
Framgångsfaktorer som är särskilt viktiga och strategier för att adressera dem

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

I ett så pass stort och omfattande förändringsarbete finns framgångsfaktorer som är särskilt
viktiga och som behöver adresseras. I flera fall finns ovan aktiviteter för att adressera dessa.
Framgångsfaktorerna kommer sannolikt att till del variera över tid beroende på vad som är
aktuellt att genomföra. Framgångsfaktorer som bedöms särskilt centrala:
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Framgångsfaktorer

Strategier

ingen "quick-fix", långsiktigt lokalt ägarskap behövs på såväl tjänstemannanivå som politisk nivå.

Bygga på ordinarie strukturer och integrera omställningsarbetet i ordinarie verksamhet, inte skapa parallella spår. Aktivt involvera. God förståelse och insikt i behovet av förändring och målbilden är avgörande.

Uthållighet över tid och på flera nivåer - det finns

Personcentrering och involvering av medborgare
– avgörande för resultatet är att de som det

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

handlar om involveras, gäller såväl individuell som
strukturell nivå. I detta sammanhang viktigt att
poängtera skillnaden på att få information om något och att ges möjlighet att vara delaktig och påverka innehållet i en process. Viss förståelse och
insikt i behovet av förändring och målbilden är avgörande.

Bred dialog och mycket lyssnande, aktivt involvera,
se specifikt temaområde. Kommunikationsinsatser
är av central betydelse.

Involvering av medarbetare – på motsvarande
sätt som det är avgörande att medborgare involveras är det avgörande att involvera medarbetare. Det är i mötet mellan medborgare och medarbetare värdet skapas. Det blir ingen hälso- och
sjukvård eller omsorg utan medarbetarna. Medarbetare måste ges goda förutsättningar. Viss förståelse och insikt i behovet av förändring och
målbilden är avgörande.

Fortsatt bred dialog på olika nivåer och mycket lyssnande, aktivt involvera. Kommunikationsinsatser är
av central betydelse.

Orka kraftsamla och kunna ta tydliga steg

Prioritera tydliga aktiviteter och säkerställa genomförande. Kommunikationsinsatser är av central betydelse.

Finansiering - en förutsättning både på kort som
lång sikt. På kort sikt för att kunna göra och för
hållbarhet över tid måste omställningen synas i
budgetarbetet.

På kort sikt verka för att medel som tillskjuts i form
av överenskommelser kopplat till omställning till god
och nära vård förbehålls aktiviteter utifrån färdplanen. På lång sikt behöver finansieringsfrågor lyftas i
ordinarie budgetprocess. Förmågan att värna resursmässigt utrymme för omställning samtidigt med
ökad efterfrågan utifrån reella ökade behov är fullständigt avgörande för omställningsarbetet. Se även
särskilt avsnitt.

Samverkan, samarbete och lärande - på såväl organisatorisk nivå, genom tydliga strukturer för
samverkan, som på verksamhetsnivå arbeta tillsammans. Lära av egna och andras goda exempel.

Verka för ökad samverkan. Aktivt omvärldsbevaka,
såväl internt som externt, och dela goda exempel
exempelvis genom SKR nätverk.

Ett hälsosystem som hänger ihop och är tydligt
för medborgaren – som fokuserar på hälsa och

Beskriva vad man som medborgare ska kunna förvänta sig i mötet med hälso- och sjukvårdssystemet
och vad man kan få hjälp med vart. Kommunikationsinsatser är av central betydelse.

förebyggande insatser och utgår från individens
behov och situation.

Som nämnts ovan är det flera andra utvecklingsarbeten inom Region Gotland som dessutom skapar förutsättningar i linje med målbilden särskilt avseende gemensam organisa-
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tionskultur och helhetssyn, förändringsförmåga och ledarskap samt kvalitetsorientering.
Dessa pågår parallellt varför det inom ramen för färdplanen inte finns någon särskild strategi för att adressera dessa.
Riskbedömning

Några identifierade risker som kan göra att målbilden eller förflyttningen inom temaområdena inte förverkligas:
 Strategin införlivas inte i strategiskt viktiga planer och blir ett arbete vid sidan om
det dagliga arbetet i verksamheterna.
 Chefer upplever otillräckligt stöd för att leda omställningsarbetet.
 Utvecklingsarbetet kommer i skymundan av den dagliga produktionen.
 Kultur och starka traditioner som vill bevara gamla strukturer.
 Oförmåga att involvera och skapa engagemang hos medborgare och medarbetare.
 Otillräcklig samverkan internt mellan verksamheter såväl som med andra vårdgivare
och olika aktörer.
 Oförmåga att behålla angelägenhetsgrad och motivation till omställning över tid.
Politisk delaktighet och förankring

Ett politiskt ägandeskap är avgörande för att omställningen ska lyckas. God förståelse och
insikt i behovet av förändring och vad målbilden handlar om är därför centralt. Utbildningsinsatser bedöms behövas på basnivå – för förtroendevalda inom Region Gotland och
specifikt kopplat de politiska forum som beslutat verka i linje med målbilden och genomföra aktiviteterna i färdplanen. Detta för att skapa förutsättningar i berörda politiska forum
att diskutera vad omställningen konkret innebär för dem, på vilket sätt de kan och bör bidra i linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde samt vilka frågor som behöver adresseras. I förekommande fall kan fördjupningstillfällen behövas kring ett särskilt område.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillhandahåller ett digitalt ledarskapsprogram Nära
vård som riktas till förtroendevalda och tjänstepersoner med syfte att fylla på med kunskaper i att leda storskalig förändring.

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

Program God och nära rekommenderar att berörda nämnder i sina forum har omställningen till god och nära vård som en återkommande punkt på sina agendor.
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För att omställningen ska lyckas behövs också en långsiktighet som står sig över enskilda
mandatperioder, bred dialog och förankring är därför centralt. Omställningen kommer att
utmana nuvarande strukturer och innebära behov av prioriteringar. En samsyn om den
långsiktiga inriktningen, målbilden, är en förutsättning. En nära transparant dialog mellan
förtroendevalda och tjänstemän är centralt. För möjlighet till gemensamma bilder har ett
gemensamt informationsforum skapats. Presidierna från berörda politiska forum och representanter från politiska partier i regionfullmäktige som inte är representerade i presidierna
bjuds in att delta. Beslut hanteras fortsatt i ordinarie strukturer.
Förtroendevalda har dessutom en särskilt viktig roll i att bära målbilden i dialogen med
medborgare. Förtroendevalda har även en viktig roll vad gäller att minska gapet mellan
medborgarnas förväntningar på vad välfärdssamhället ska erbjuda och vilket ansvar den enskilde medborgaren behöver ta.

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

Medarbetarperspektivet

Utgångspunkten i omställningen är medborgaren. Det blir dock ingen verksamhet utan
medarbetarna. Det innebär att stärkta förutsättningar, hållbar arbetsmiljö och ett hållbart
arbetsliv ingår i omställningsarbetet. På Gotland är drygt 10 procent av befolkningen dessutom anställda inom Region Gotland (ca 30 % av den arbetsföra befolkningen). Det innebär dubbla skäl varför medarbetarperspektivet är viktigt att beakta i omställningsarbetet.
Inom HR-området finns flera pågående utvecklingsinsatser som skapar förutsättningar och
driver förflyttningen i linje med målbilden exempelvis strategiskt hållbar bemanning (insatser för att attrahera och behålla medarbetare), breddad rekrytering (Norma), arbete med att
sänka sjuktal, heltidsresan och utbildning av chefer i förändringsledning. Frågor kopplat till
strategisk kompetensförsörjningen och omställningen till ett hälsosystem för Hälsa genom
hela livet bör synas i respektive kompetensförsörjningsplan. De fackliga representanterna är
därför en viktig samarbetspart, dialog sker inom ramen för samverkansstrukturerna.
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Sett till genomförandet av omställningen är följande pågående aktiviteter inom HR-området särskilt viktiga att samverka kring:
Organisationskultur- en genomlysning har pekat på fyra behov: ökad samverkan över gränser, från försiktighet till tillit, lärande och utveckling samt stolthet och helhetsförståelse.
Dessa delar är alla högst centrala framgångsfaktorer för omställningsarbetet. Det visar på
behov av att fortsätta det påbörjade organisationskultursarbetet. Arbetet kan med fördel
knytas närmare omställningsarbetet för att bli konkret och ge ytterligare kraft åt omställningen.
Stärkt medarbetarskap- inom förflyttningsområdet "involvera medborgare och medarbe-

tare" finns aktiviteten "föra samtal med medarbetare utifrån målbilden och skälen för omställning" med målsättningen att ta tillvara medarbetarnas kreativitet och kunskap. Aktiviteten fokuserar på specifikt på omställningsarbetet. Engagerade och delaktiga medarbetare
som förstår sin roll är förstås en grundläggande förutsättning för all verksamhet. Det finns
därför goda skäl för nära samverkan.
Hälsofrämjande insatser – mot bakgrund att så stor andel av Gotlands befolkning är an-

ställda inom Region Gotland finns goda skäl att samverka kring hälsofrämjande insatser
riktade till medarbetare. Det bidrar såväl i riktning mot målbilden, som till hållbar arbetsmiljö och hållbart arbetsliv liksom stärker Region Gotland attraktivitet som arbetsgivare.
Chefers förutsättningar – i omställningsarbetet har det blivit tydligt att chefers förutsätt-

ningar behöver stärkas. Cheferna hamnar ofta i att både hantera nuvarande systemreaktioner exempelvis i form av bemanningssvårigheter och är samtidigt nyckelpersoner i att leda
omställningen för att få genomslagskraft i verksamheterna. Det finns behov av att exempelvis se på frågor som verksamhetsnära stöd och gemensamma riktlinjer för omfattning av
uppdrag för att stärka förutsättningarna att lyckas med omställningen.

Ärendenr HSN 2022/262

Datum 2022-03-25

Finansiering och finansiell påverkan

Region Gotland har i andra sammanhang beskrivit att ö-läget innebär att verksamhet behöver finnas som befolkningsmängden i sig inte motiverar, vilket medför stor utmaning att ha
förmåga att upprätthålla och resurssätta välfärdssystemet lokalt. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har med 2018 års produktion som bas beräknat att förväntad befolkningsförändring till 2027 innebär behov av motsvarande en ytterligare slutenvårdsavdelning och ca
sju procents ökning av verksamhet inom öppenvård inklusive akutmottagning. Nuvarande
system är hårt ansträngt vilket blivit även tydliggjorts under pandemin. Resursbrist upplevs
i flera avseenden: tidsbrist för befintliga medarbetare, bemanningssvårigheter, lokalmässigt
och ekonomiskt underskott (exklusive statsbidrag). Systemreaktionerna som visar på behoven av omställning är naturliga och uppenbara. Behovet är stort både av att ställa om hur
vården och omsorgen utformas och att minska inflödet till hälso- och sjukvården, både för
den enskildes skull och samhällets.
Omställningen till god och nära vård handlar alltså primärt om att ställa om för att klara
välfärden och arbeta effektivt. Omställningen till hälsosystem för Hälsa genom hela livet är
inte formulerat som ett besparingsuppdrag. Samtidigt ska poängteras att mycket av det som
ligger inom ramen för omställningsarbetet t ex förebyggande insatser, aktiv involvering av
individen och digitalisering etc bedöms innebära bättre resurseffektivitet. Vilka finansiella
konsekvenser omställningsarbetet innebär behöver successivt belysas. Det handlar dels om
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behov av kortsiktig finansiering för att ta ”puckel kostnader”, finansiera införandeperioder
innan effekter ses och möjliggöra att testa nya arbetssätt etc. Det finns också behov av stadigvarande stärkt finansiering och prioritering av hälsofrämjande insatser. Idag vittnar flera
verksamheter om att hälsofrämjande och förebyggande arbete ofta prioriteras ned till förmån för mer akuta frågor. Denna omdisponering behöver alltså ske inom förvaltningarna,
både avseende ekonomi och i praktisk verksamhetsplanering, och på regionövergripande
nivå för att förändring ska ske. Vikten av att omställningsarbetet integreras i ordinarie styroch ledningsprocesser är uppenbar. Särskilt utmanande är prioritering av insatser som kan
göras inom en verksamhet/förvaltning och där utfallet ses i annan verksamhet. Det kräver
helhetssyn. Svårigheten är förstås att värdera vilka insatser som behöver prioriteras. Vägledande bör vara insatser som skapar ett långsiktigt starkt hälsosystem.
Enkelt uttryckts finns två sätt att finansiera omställningen: med egna medel eller med externa medel. En viktig aspekt är tidsperspektivet dvs behövs finansiering för en kort period
eller stadigvarande. Statens sätt att skapa förutsättningar för omställning är kortsiktiga medel i form av statsbidrag. Exempelvis överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Även andra myndigheter som Socialstyrelsen och Skolverket
fördelar medel. Tydligast ses i dagsläget satsningar på vård och omsorg. Dessa stadsbidrag
är ofta styrda till ett specifikt område, ibland även med detaljerade krav på vad medlen ska
användas till. Ibland finns möjlighet till bredare användning. Respektive politiskt forum har
fattat beslut om att verka för omställning i linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde och att genomföra aktiviteterna i färdplanen. Programstrukturen vill i sammanhanget
framhålla vikten av att medel som tillskjuts i form av stadsbidrag särskilt förbehålls respektive förvaltnings arbete i linje med målbilden och genomförandet av aktiviteterna i färdplanen. Att vissa stadsbidrag ger möjlighet till bredare användning utifrån lokala behov är en
möjlighet att tillvarata inom ramen för programmet. Detta innebär också behov av att, i
olika grad beroende på stadsbidragets utformning, samordna programarbetet med framtagandet av handlingsplaner utifrån stadsbidragen.
Stadsbidragen är dock att betrakta som tillfälliga. Programmet har därför ett särskilt ansvar
att beakta att aktiviteter inte leder till långsiktigt ofinansierad verksamhet. För att säkra
långsiktighet ansvarar respektive förvaltning/nämnd för att signalera förändringar/behov i
ordinarie budgetprocess.
För 2021 utgick följande statsbidrag som bedöms vara i linje med målbilden för omställningen:
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God och nära vård - En omställning av hälso- och sjukvård med primärvården som nav
Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention
Satsningen äldreomsorgslyftet
Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
Ökad tillgänglighet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors
hälsa
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (stärkt äldreomsorg)
Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider
Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 2021 (återhämtningsbonus)
Sammanhållen, jämlik och säker vård
Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar
Motverka ensamhet bland äldre samt öka kvalitet i vårdens och omsorgen om personer med demenssjukdom
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer
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Utökad läkarkompetens i äldreomsorgen
Likvärdig skola

Nationellt läggs stort fokus på omställning av vård och omsorg. Överenskommelsen ”God
och nära vård - En omställning av hälso- och sjukvård med primärvården som nav” har en
särskild roll i omställningsarbetet. Överenskommelsen riktar sig till både region och kommun och ett så kallat särskilt insatsområde fokuserar på samverkan mellan dessa parter. Det
är också kopplat till denna överenskommelse som region och kommun förväntas redovisa
det sammantagna omställningsarbetet. För 2022 innehåller denna överenskommelse även
en bilaga om strategisk samverkan mellan Socialdepartementet och SKR.

Ärendenr HSN 2022/262
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Finansiella principer inom program god och nära:
- Ansvarsfullt användande av resurser.
- Inte understödja uppbyggnad av långsiktigt ofinansierad verksamhet.
- Välja aktiviteter där förutsättningar är goda, inte understödja ”tomtebloss” aktiviteter som snabbt dör ut.
- Vid förändrade uppdrag ska resursfrågan belysas.
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Tjänsteskrivelse

Handläggare Katrin Rindlaug, strateg

Ärende RS 2022/688
Datum 29 april 2022
Sida 1 (4)

Mottagare
Regionstyrelsen

Mål och riktlinjer för nationella minoriteter
Förlag till beslut



Mål och riktlinjer för nationella minoriteter ska internremitteras till
samtliga nämnder för att inhämta eventuella synpunkter på förslaget.

Sammanfattning

De nationella minoriteternas rättigheter styrs av lagstiftning.
I februari 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för
nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om
landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan). De bygger på insikten att det
finns ett stort antal minoriteter i Europa som levt i området sedan lång tid och
som har ett eget språk och egen kultur (prop. 1998/99:143, sid 11). Det
konstateras att vissa minoritetsspråk riskerar att gå förlorade och att skydd av
nationella minoriteter är nödvändigt för språklig och kulturell mångfald,
stabilitet, demokratisk säkerhet och fred.
I samband med Sveriges ratificering infördes minoritetspolitiken som
politikområde inom den svenska statsbudgeten. Judar, romer, samer (som även
har ställning som urfolk), sverigefinnar och tornedalingar erkändes som
nationella minoriteter. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani
chib, samiska, finska och meänkieli.
Region Gotlands Mål och riktlinjer för nationella minoriteter beskriver de
insatser som görs utifrån minoritetspolitiken med lagkrav på att ge skydd för de
nationella minoriteterna och att stärka deras möjligheter till inflytande, samt att
stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.
Ärendebeskrivning

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft
1 januari 2010, och den 1 januari 2019 stärktes lagen ytterligare.
Minoritetslagens allmänna bestämmelser gäller i hela landet och omfattar
samtliga fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. De nationella
minoriteterna i Sverige är sverigefinnar, judar, romer, tornedalingar och
urfolket samer. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige
under en lång tid och har lång historisk anknytning till landet. Tillhörigheten till
en nationell minoritet baserar sig på självidentifikation och en individ kan

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/688
Sida 2 (4)

identifiera sig med en eller flera identiteter.
Personer som tillhör nationella minoriteter i Sverige har genom historien ofta
fått sina rättigheter kränkta. Många har utsatts för marginalisering,
diskriminering och övergrepp i form av bland annat tvångssteriliseringar och
rasbiologisk forskning.
De allmänna bestämmelserna regleras i lagens inledande paragrafer, som bland
annat slår fast att:
• Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna om deras
rättigheter och det allmännas ansvar enligt minoritetslagen och de föreskrifter
som lagen hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars
verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna eller
minoritetsspråken (3 §).
• Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken (4 §, även 8 § språklagen).
• Det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla
och utveckla sin kultur (4 §).
• Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna
minoritetsspråket ska främjas särskilt (4 §).
• Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med
minoriteterna i sådana frågor (5 §).
• Samråd ska ske genom att förvaltningsmyndigheter för en strukturerad dialog
med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och
behov i myndighetens beslutsfattande (5 §).
• Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till
inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta
till deras förutsättningar (5a §).
• Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer ska på begäran
lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar enligt 20 § (5 b §)
Minoritetslagen innehåller även nya paragrafer om äldreomsorg på samtliga
minoritetsspråk och stöd för upprätthållande av de äldres kulturella identitet:
• En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska erbjuda den som
begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och
omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som
behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen
har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detsamma gäller för en
kommun som ingår i förvaltningsområde för ett visst språk vad gäller övriga
språk (18 a §).
• Kommunen ska beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella
identitet (18 b §).
• Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för
äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och omvårdnad (18 c §).
• Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/688
Sida 3 (4)

finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i
omvårdnaden av äldre människor (5 kap. 6 § socialtjänstlagen 2001:453).
Ärendeberedning

Ärendet har beretts i samverkan där regionstyrelseförvaltningen,
socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har deltagit
med flera funktioner med relevanta uppdrag utifrån minoritetspolitikens
effekter för verksamheterna.
Det har genomförts ett samråd gemensamt för samtliga minoriteter.
Bedömning

Bedömningen är att Region Gotland med aktuella Mål och riktlinjer för
nationella minoriteter, tillgodoser den sedan 2019 förstärkta lagen och arbetar i
enlighet med lagstiftarens intentioner. Region Gotland erbjuder idag de flesta
av de individinriktade insatserna som anges i lagen likväl som i Mål och
riktlinjer för nationella minoriteter, vilket innebär att det i nuläget inte bedöms
medföra ökade kostnader.
Däremot behöver regionen förstärka det övergripande arbetet med att
tillgodose rätten till information och synliggörandet av nationella
minoritetsspråk samt skydd av nationella minoriteters språk och kultur.
Det bedöms som rimligt att identifiera språkkunskaper främst inom
socialförvaltningen för att vid behov tillgodose rätt till omsorg på
minoritetsspråk.
Region Gotland genomför årligen samråd för att långsiktigt kvarhålla och
utveckla insatserna. Eftersom lagen ställer krav på att samråd ska ske genom att
förvaltningsmyndigheter för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att
kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande, föreslås
regionstyrelsen få i uppdrag att utse person som ska leda dessa.
Förslag till Mål och riktlinjer för nationella minoriteter föreslås internremitteras
till samtliga nämnder för att inhämta eventuella synpunkter på förslaget.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Bedömningen är att ärendet tillgodoser rättsligt perspektiv utifrån det nya
lagkrav som utgör grund för ärendet, samt att Region Gotland tillgodoser
rättigheter för populationen av minoriteter på Gotland.
2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att insatserna genomförs inom nämndernas ordinarie
budgetram, med viss omfördelning av tid för bland annat samråd.
3. Barnperspektiv

Bedömningen är att insatserna möter barnens bästa då de direkt ger barn
möjlighet till förstärkt stöd och skydd för minoriteters språk och kultur. Barn
och ungdomars rätt till sitt språk och kultur är särskilt prioriterat.
Samråd med vuxna inom minoritetsgrupper har genomförts.
Bedömningen är att grupper av barn kan missgynnas, där vårdnadshavare
aktivt väljer bort möjligheten till minoriteters språk och kultur, därför har
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regionen ett ansvar att återkommande ge möjligheter till barn och ungdomar
med dess vårdnadshavare.
4. Jämställdhetsperspektiv

Bedömningen är att insatserna erbjuds jämställt.
Samråd med vuxna inom minoritetsgrupper har genomförts.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Bedömningen är att det finns svårigheter att ta del av insatserna i de fall de
genomförs med ett avstånd som kräver transport.
Bedömningen är att med nuvarande tekniskt utbud finns det idag större
möjligheter att ta del av insatser som exempelvis modersmålsundervisning på
minoritetsspråk med distansundervisning.
6. Klimat och miljöperspektiv

Ej aktuellt.

Beslutsunderlag
Mål och riktlinjer för nationella minoriteter Region Gotland, daterad 2022-04-29
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1. Inledning
De nationella minoriteternas rättigheter styrs av lagstiftning. Skyddet av nationella minoriteter och av de rättigheter och friheter som tillkommer personer som tillhör dessa minoriteter utgör en integrerad del av det internationella skyddet av mänskliga rättigheter.
I regionen arbetar vi gemensamt för att Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle
med livskvalitet för alla.
De nationella minoriteterna i Sverige är sverigefinnar, judar, romer, tornedalingar och urfolket samer. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under en lång tid
och har lång historisk anknytning till landet. Tillhörigheten till en nationell minoritet baserar sig på självidentifikation och en individ kan identifiera sig med en eller flera identiteter.
Personer som tillhör nationella minoriteter i Sverige har genom historien ofta fått sina rättigheter kränkta. Många har utsatts för marginalisering, diskriminering och övergrepp i
form av bland annat tvångssteriliseringar och rasbiologisk forskning.
Statliga och regionala myndigheter samt kommuner ska skydda och revitalisera de nationella minoritetsspråken och främja nationella minoriteters möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Det finns ett särskilt fokus på barns möjligheter att utveckla en
kulturell identitet och att kunna utveckla och använda det egna minoritetsspråket. Minoriteters historia är en del av svensk historia. Region Gotland har en skyldighet att informera
nationella minoriteter om deras rättigheter och samråda med dessa grupper för att ge möj-
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lighet till inflytande i frågor som berör dem. Lagen (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk trädde i kraft 1 januari 2010. Enligt den förstärkta (prop. 2017/18:199)
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska varje kommun anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. För att ge nationella minoriteter inflytande i arbetet
med dessa mål och riktlinjer har synpunkter och önskemål från samråd beaktats i målsättningarna.

2. Målområden och tillvägagångssätt
I detta avsnitt presenteras Region Gotlands tre målområden och tillvägagångssätt för att arbeta med dessa målområden. Målområdena utgår från internationella och nationella konventioner och lagar om mänskliga rättigheter samt från synpunkter från nationella minoriteter i Region Gotland.
2.1. Rätten till information och synliggörandet av nationella minoritetsspråk

För att nationella minoriteter på Gotland ska vara medvetna om sina rättigheter ska informationen från regionen vara tydlig, synlig och tillgänglig. Informationen ska fokusera på
nationella minoriteters rättigheter. Regionen ska identifiera personal med språkkompetens
inom relevanta minoritetsspråk, främst för äldreomsorg.





Identifiera språkkompetenser hos medarbetare inom regionen som talar minoritetsspråk.
På regionens hemsida ska det finnas information på minoritetsspråk, samt svenska, om
rättigheter, verksamhet (exempelvis minoritetsspråk som modersmål), den förstärkta
minoritetslagen och om nationella minoriteters kultur.
Den som önskar ska få tillgång till äldreomsorg med personal som har kunskaper i
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska på vård- och omsorgsboenden
samt inom hemtjänst, om regionen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper.

Ärendenr RS 2022/688 Datum 2022-05-24

2.2. Skydd av nationella minoriteters språk och kultur

Nationella minoriteter bosatta på Gotland ska kunna utveckla sin fulla potential och ha
samma förutsättningar i samhället som majoritetsbefolkningen. Region Gotland ska motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna i alla dess verksamheter.
Förskolebarn med minoritetsbakgrund skall få möjlighet till språkstöd i förskolan.
Detta ska ske genom bland annat uppmärksammande av de nationella minoriteternas
språk, historia och kultur i regionens verksamheter.
En elev som tillhör någon av de nationella minoritetsgrupperna ska erbjudas modersmålsundervisning i sitt nationella minoritetsspråk. Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk gäller från och med grundskolan till gymnasieskolan. Språket behöver
inte vara elevens dagliga umgängesspråk hemma. Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan måste dock ha goda kunskaper i språket för att ha rätt att läsa ett nationellt minoritetsspråk.
Regionens insatser på kulturområdet ska i första hand bygga på initiativ från de nationella
minoriteters företrädare eller utformas i samspel med dessa. Regionens ansvar innebär att
synliggöra, öka kunskapen och förståelsen om de nationella minoritetskulturerna och språken i majoritetssamhället.
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Uppmuntra och/eller genomföra kulturverksamheter för att synliggöra nationella minoriteters kultur och språk i samhället.
Uppmuntra och/eller genomföra kulturverksamheter för att främja nationella minoriteters språk och kultur, med särskilt fokus på barn och unga.
Barn och ungdomar, samt vårdnadshavare, ska uppmuntras och informeras om rätten
till modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken. Erbjuds senast vid inskrivning till förskolan och därefter informerar rektor vid varje stadieövergång.
Information om nationella minoriteters kultursatsningar ska finnas på regionens hemsida.
Kompetensinsatser om minoritetslagstiftningen och de nationella minoriteternas rättigheter för tjänstepersoner på ledningsnivå i regionen (exempelvis APT-material för chefer).

2.3. Rätten till delaktighet och inflytande

För att stärka nationella minoriteters möjligheter till inflytande ska nationella minoriteter årligen ges möjlighet till dialog för att uttrycka vilka behov som finns för att uppfylla deras
rättigheter i regionen. Regionen ska samordna dessa råd. Samråden ska vara öppna för alla
nationella minoriteter. Ett särskilt deltagande bland barn och unga ska främjas och politiskt
deltagande på samråden ska uppmuntras. Där så är möjligt ska jämn könsfördelning beaktas.


Årligen genomföra ett öppet samråd för de nationella minoriteterna i frågor som berör
dem.

3. Ansvar och uppföljning
 Regionstyrelsen har huvudansvaret för att regionövergripande samordna samråd samt
övergripande uppföljningar av våra åtaganden.
 Regionens samråd leds av utsedd representant från regionstyrelsen, med deltagande av
tjänstepersoner från berörda förvaltningar.
 Samtliga nämnder ansvarar för nationella minoriteters rättigheter inom ordinarie verksamhetsområde.
 Samtliga nämnder ansvarar för uppföljning av sitt arbete med nationella minoriteters
rättigheter med utgångspunkt från mål och riktlinjerna.
 Reseersättning utgår för representanter vid samråd.
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Mottagare
Regionstyrelsen

Yttrande i samråd inför ansökan om tillstånd för
uppförande av havsbaserad vindkraftpark Erik Segersäll
Förlag till beslut

Godkänner upprättat förslag som Region Gotlands yttrande i samrådet.

Sammanfattning

Deep Wind Offshore (DWO) undersöker möjligheter för att anlägga en
vindkraftpark, Erik Segersäll, i Sveriges ekonomiska zon och genomför nu
samråd. Region Gotland har beretts möjlighet att inkomma med yttrande i
ärendet.
Den planerade anläggningen ska placeras i Östersjön ca 32 km norr om Gotska
Sandön och ca 69 km norr om Fårös nordligaste del. Platsen ligger utanför
Gotlands geografiska kommungräns och omfattas därmed inte av
Översiktsplan Bygg Gotland från 2010.
DWO planerar för en etablering av 250 – 300 vindkraftverk om vardera 20-25
MW inom ett 1 100 km2 stort område, med ett avstånd mellan verken på ca 2
km. De planerade verken kommer att ha en totalhöjd av maximalt 350 meter
över havsytan. Erik Segersäll kommer att bestå av vindkraftverk på flytande
fundament som hålls i position via ankarlinor till ankare på havsbotten.
Vattendjupet inom området varierar mellan ca 100 och 200 meter.
Majoritetsägare i Deep Wind Offshore är Knutsen Group, Haugaland Kraft
och Sunnhordaland Kraftlag (SKL).
Regionstyrelseförvaltningen har upprättat ett yttrande där nedan redovisade
synpunkter tas upp och föreslås ges in som Region Gotlands formella yttrande
i samrådet.
- I samrådsunderlaget uppges att Vattenmyndighetens havsplaner för Sverige
vid tidpunkten för framtagande av samrådshandlingar, ännu inte var beslutade.
Havsplanerna visar statens samlade syn på hur havet ska användas samt om det
finns förutsättningar för samverkan mellan konkurrerande intressen. Region
Gotland påpekar att det sedan 10 februari 2022 nu finns en beslutad och
gällande havsplan för det aktuella området.
- Visualiseringar i samrådsunderlaget visar att vindkraftverken kommer att
kunna ses från Gotska Sandön, men däremot inte från andra delar av Gotlands
territorium. Regelverket kring etablering av vindkraftverk ställer krav på att
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varje verk förses med s.k. hinderbelysning. Region Gotland anser att det finns
ett behov av att ytterligare tydliggöra hur detta kan komma att påverka
landskapsbilden och upplevelsen av natur- och kulturmiljön inom berörda
delar av norra Gotland inklusive Gotska Sandöns nationalpark och den
planerade nationalparken Bästeträsk på norra Gotland.
- Samrådsunderlaget berör kort möjligheterna för att havsbaserad vindkraft
också kan nyttjas för framställning av vätgas, som bland annat kan möjliggöra
lagring av energi i syfte att bidra till en stabilare elförsörjning. Vid framställning
av vätgas ur vatten uppkommer syrgas som en biprodukt, vilket är intressant
med tanke på den utbredda syrebristen inom delar av Östersjöns bottnar. Om
företaget får möjlighet att etablera vindkraftparken på syrefria bottnar i
Östersjön, så emotser Region Gotland krav på att en del av anläggningens
elproduktion blir till vätgas och syrgas, där den senare bidrar till att syresätta
döda havsbottnar under anläggningen.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att den planerade anläggningen är
belägen ca 32 km norr om Gotska Sandön och att platsen ligger utanför
Gotlands geografiska kommungräns. Trots avståndet till den planerade
vindkraftparken kan en etablering komma att påverka Gotland på olika sätt.
Det yttrande som upprättats tar upp aspekter som bedöms relevanta och
intressanta för Region Gotland att fortsatt bevaka och förvaltningen föreslår
därför att regionstyrelsen beslutar att anta yttrandet att inges i samrådet.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Ej aktuellt
2. Ekonomiskt perspektiv

Ej aktuellt
3. Barnperspektiv

Ej aktuellt
4. Jämställdhetsperspektiv

Ej aktuellt
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Ej aktuellt
6. Klimat och miljöperspektiv

Samrådsunderlaget belyser ett antal olika frågor rörande områdets naturmiljö
och det marina livet inom området. Frågorna är komplexa och lämnas därför
utan kommentar här. Ur ett klimatperspektiv konstateras dock att vindkraft är
en förnybar energikälla och att anläggningen därför kan bidra till en
omställning av energisystemet, vilket är positivt.
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Regionstyrelsen

Yttrande

RS 2022/359
26 april 2022

Deep Wind Offshore
Att: Yttrande Erik Segersäll vindkraftpark
Fiskebäcks Hamn 3
426 58 Västra Frölunda
eriksegersall@deepwindoffshore.com

Yttrande i samråd inför ansökan om tillstånd för uppförande av
havsbaserad vindkraftpark Erik Segersäll
Yttrande

Deep Wind Offshore (DWO) undersöker möjligheter för att anlägga en
vindkraftpark, Erik Segersäll, i Sveriges ekonomiska zon och genomför nu samråd.
Region Gotland har beretts möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet.
Den planerade anläggningen ska placeras i Östersjön ca 32 km norr om Gotska
Sandön och ca 69 km norr om Fårös nordligaste del. Platsen ligger utanför Gotlands
geografiska kommungräns och omfattas därmed inte av Översiktsplan Bygg Gotland
från 2010.
I samrådsunderlaget uppges att Vattenmyndighetens havsplaner för Sverige vid
tidpunkten för framtagande av samrådshandlingar, ännu inte var beslutade.
Havsplanerna visar statens samlade syn på hur havet ska användas samt om det finns
förutsättningar för samverkan mellan konkurrerande intressen. Region Gotland
påpekar att det sedan 10 februari 2022 nu finns en beslutad och gällande havsplan för
det aktuella området.
Visualiseringar i samrådsunderlaget visar att vindkraftverken kommer att kunna ses
från Gotska Sandön, men däremot inte från andra delar av Gotlands territorium.
Regelverket kring etablering av vindkraftverk ställer krav på att varje verk förses med
s.k. hinderbelysning. Region Gotland anser att det finns ett behov av att ytterligare
tydliggöra hur detta kan komma att påverka landskapsbilden och upplevelsen av
natur- och kulturmiljön inom berörda delar av norra Gotland inklusive Gotska
Sandöns nationalpark och den planerade nationalparken Bästeträsk på norra
Gotland.
Samrådsunderlaget berör kort möjligheterna för att havsbaserad vindkraft också kan
nyttjas för framställning av vätgas, som bland annat kan möjliggöra lagring av energi i
syfte att bidra till en stabilare elförsörjning. Vid framställning av vätgas ur vatten
uppkommer syrgas som en biprodukt, vilket är intressant med tanke på den utbredda
syrebristen inom delar av Östersjöns bottnar. Om företaget får möjlighet att etablera
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att en del av anläggningens elproduktion blir till vätgas och syrgas, där den senare
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Samråd för vindkraftpark Erik Segersäll
Deep Wind Offshore undersöker möjligheter för att anlägga en vindkraftpark, benämnd Erik
Segersäll, i Sveriges ekonomiska zon (SEZ) och genomför nu samråd. Genom samrådsprocessen ges
olika myndigheter, enskilda och allmänhet möjlighet att bidra med information och komma med
synpunkter (samrådsyttrande). Detta samrådsunderlag avser avgränsningssamråd med
allmänheten och de kommuner som som har kust i riktning mot vindkraftparken. Skriftliga yttrande
önskas senast 13 april 2022. Digitala samrådsmöten kommer att hållas för närliggande kommuner
och allmänheten, mer information om samrådsmöten för allmänheten finns på projektets
webbplats: https://www.deepwindoffshore.com/erik-segersll-vindkraftpark.
I samrådsunderlaget lämnar bolaget information om den planerade verksamheten och önskar
inhämta synpunkter på verksamheten, t.ex. gällande dess lokalisering, utformning, omfattning
samt om det finns särskilda aspekter som bör beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).
Erik Segersäll omfattar ett område på ca 1100 km2, vilket beräknas kunna rymma max 240 st 25
MW vindkraftverk med maxhöjd 370 meter alternativt max 300 st 20 MW verk med maxhöjd 350
meter, vilket anses kunna vara en rimlig verksstorlek då vindkraftparken beräknas kunna realiseras.
Samrådet gäller därför max 300 verk med en maxhöjd av 370 meter. Med anledning av
djupförhållanden planeras vindkraftparken att anläggas med flytande fundament som förankras i
botten. Övrig utrustning utgörs bland annat av sub stations för elöverföring och eventuellt även
utrustning för energilagringssystem. Om dessa kommer att vara flytande eller bottenfasta avgörs i
ett senare skede av projektet.
Området ligger inte inom något skyddat område för naturmiljö, kulturmiljö, fiske eller sjöfart.
Området angränsar till försvarets sjöövningsområde i sydväst. Farleder angränsar till områdets
nordöstra och nordvästra gräns. Avståndet till Gotska Sandön är drygt 30 km, och till Fårö nästan
70 km. Till Stockholms skärgård är det mer än 40 km. Synligheten från land begränsas av avståndet
mellan vindkraftparken och betraktaren samt av att sikten till stora delar skyms av terrängen
mellan fastlandet och projektområdet. Utredningar och inventering gällande påverkan på såväl
naturmiljö, kulturmiljö, näringsidkare, friluftliv och andra intressen kommer att redovisas i
kommande miljökonsekvensbeskrivning som är en bilaga till tillståndsansökan.
Synpunkter lämnas till e-postadress eriksegersall@deepwindoffshore.com, alternativt per brev till:
Deep Wind Offshore
Att: Yttrande Erik Segersäll vindkraftpark
Fiskebäcks Hamn 3
426 58 Västra Frölunda
Märk brevet med Samrådsyttrande «Erik Segersäll vindkraftpark».
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Administrativa uppgifter
Verksamhetsutövare

Deep Wind Offshore DWO Sverige AB
Fiskebäcks Hamn 3
426 58 Västra Frölunda
Organisationsnr: 559362-1674
Kontaktperson:
Efva Willén, Projektledare
efva.willen@deepwindoffshore.com
+46 709 147573
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Norconsult AB
Eva-Maria Arvidsson, Uppdragsledare
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1 BAKGRUND
1.1

Inledning

Deep Wind Offshore planerar att etablera en vindkraftpark till havs i Norra Östersjön norr om
Gotlands län och utanför Stockholms läns kust i Sveriges ekonomiska zon (Figur 1). Den planerade
vindkraftparken benämns Erik Segersäll.
Sveriges energipolitiska mål är att svensk elproduktion senast år 2040 ska vara 100 % förnybar och
att inga nettoutsläpp av växthusgaser ska ske till atmosfären år 2045. För att anpassa sig till detta
ställer allt fler företag och industrier om till fossilfri produktion och verksamhet, vilket medför att
efterfrågan på både förnybar el och fossilfria bränslen ökar. Även inom transportsektorn och i
samhället generellt ökar elektrifieringen och därmed elbehovet. En prognos för Sveriges framtida
elbehov för år 2045 uppgår till mellan cirka 240 TWh och cirka 310 TWh per år, jämfört med dagens
behov om cirka 140 TWh per år (Energiforsk, 2021).
Svensk Vindenergi har sammanställt en rapport där det i huvudscenariot bedöms att behovet av el
kommer att tredubblas till 2050 och då uppgå till 370 TWh per år. Dessutom förväntas en 50procentig ökning av elbehovet redan inom detta decennium, då elbehovet förväntas stiga till 207
TWh år 2030 (Svensk Vindenergi, 2021).
Idag står den förnybara elproduktionen för ca 60 %, där den största delen kommer från vattenkraft.
Då Sveriges mål är att elproduktionen ska var 100 % förnybar år 2040 bedömer Energimyndigheten
att det kommer att behövas ett tillskott av 100 TWh förnybar elproduktion till 2040-talet. Dels för att
ersätta befintlig elproduktion som når sin ekonomiska livslängd och dels för att tillgodose den
förväntade ökande elanvändningen. Under perioden fram till 2045 kommer flera av de befintliga
elproduktionsanläggningarna att nå slutet av sin livslängd. I södra Sverige kommer till exempel ett
antal kärnkraftsreaktorer tas ur drift. Möjligheterna till försörjning med förnybar el från norra Sverige
(främst vattenkraft) begränsas av en ansträngd överföringskapacitet i transmissionsnätet, samt av en
allt högre efterfrågan på förnybar elkraft även i norr. Havsbaserad vindkraft som byggs på strategiska
platser utanför södra Sveriges kust kan erbjuda en konkurrenskraftig produktion av elkraft som kan
ledas in direkt till södra Sverige för att tillgodose elbehovet där det är som störst
(Energimyndigheten, 2018).
Energimyndigheten anslår att den havsbaserade vindkraften år 2045 kommer att utgöra minst 20 %
av det ökade energibehovet, medan Svensk Vindenergi i sin rapport pekar på att en utbyggnad av
havsbaserad vindkraft med drygt 40 GW till år 2050 vore rimlig.
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Wind Europe har uppskattat ett behov av 450 GW havsbaserad vindkraft om Europa ska nå målen
om nollutsläpp 2050. Vidare har detta brutits ner i relevanta mål per land, där scenariot för Sverige
är 20GW havsbaserad vindkraft år 2050 (Wind Europe, 2019).

1.2

Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft har stor potential att bidra till att tillgodose den ökande efterfrågan på
förnybar el till konkurrenskraftigt pris. Ute på havet är vindarna starkare, stabilare och mer frekventa
än på land, samtidigt som man kan installera större och fler vindkraftverk. Vindkraftparken Erik
Segersäll förväntas färdigställd ha en total installerad effekt på 5000–6000 MW och kunna producera
över 20 TWh el per år, vilket ungefär motsvarar hela Stockholms läns elförbrukning 2020.
Etableringen av parken kommer förmodligen att ske i form av en utbyggnad av olika delområden i
flera etapper.
Havsbaserad vindkraft kan också nyttjas för framställning av vätgas eller andra så kallade e-bränslen
för fossilfri försörjning av bränslen till industri, transport och jordbruk. Utvecklingen av dessa
tekniska lösningar för energiomvandling går fort framåt, i Sverige och i världen i övrigt, vilket på sikt
kommer att möjliggöra lagring av energi och en stabilare och säkrare elförsörjning.
Havsbaserad vindkraft är en ung industri med stora möjligheter att säkerställa Sveriges och Europas
långsiktiga värdeskapande. Den svenska leverantörsindustrin har goda förutsättningar för att hävda
sig internationellt. Detta kräver dock en inhemsk marknad med vindkraftparker av tillräcklig storlek.
Ökad produktion av förnybar energi är också en avgörande förutsättning för att säkra en tillräcklig
mängd förnybar energi för både befintliga och nya kraftintensiva industrier. Effekterna av att
utveckla havsbaserad vindkraft är därför stora när det gäller arbetstillfällen, värdeskapande och en
grönare framtid.
Vindkraft skapar arbetstillfällen både till havs och på land, först vid byggnation och därefter vid drift
och underhåll. Studier visar att havsbaserad vindkraft kan skapa 1 500–4 000 årsarbeten i Sverige år
2030 och upp till 10 000 årsarbeten år 2050. Totalt under perioden 2025–2050 beräknas havsbaserad
vindkraft kan ge upphov till 165 000 årsarbeten (Svenska Vindenergi, 2021).

1.3

Om Deep Wind Offshore

Deep Wind Offshore är ett bolag som utvecklar och äger havsbaserade vindkraftparker, med projekt
under utveckling i såväl Norge som i Sydkorea och andra länder på flera kontinenter. Bolaget har
stark uppbackning av industriella ägare inom shipping/offshore och elkraft, vilka tillsammans
representerar kompletterande och avgörande kompetenser för att utveckla stora energiprojekt till
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havs. Bolaget har en projektportfölj på 10 GW och har som mål att vara en framtida fullvärdig
independent power producer (IPP). Bolaget har idag ett tjugotal anställda.
Deep Wind Offshore har som mål att vara den lokala utvecklaren var vi än jobbar i världen, vilket
innebär att vi skapar stark lokal förankring där vi etablerar oss. Deep Wind Offshore är inte bunden
till någon specifik teknisk lösning utan är fria att välja det som är bäst anpassad för det specifika
området. Vi har stort fokus på teknikutveckling där vi verkar för att optimera lokal medverkan i
leverantörskedjan till de olika projekten. Vi har gedigen kunskap om arealer för havsbaserade
vindkraftparker och annan havsbaserad teknik och vi är övertygade om att dialog och samarbete
med olika intressenter inom havsbaserade näringar är nyckeln till framgång.
Bolaget har en organisation som byggts upp med syfte att utveckla och driva havsbaserade
vindkraftsprojekt. Deep Wind Offshore leds av en erfaren ledningsgrupp som har etablerat ett antal
av vad som kan vara världens första industrialiserade flytande havsbaserade vindkraftprojekt.
Majoritetsägare i Deep Wind Offshore är Knutsen Group, Haugaland Kraft och Sunnhordaland
Kraftlag (SKL). Kompetensen och resurserna hos våra ägare används aktivt inom Deep Wind Offshore,
vilket ger bolaget hög kompetens och lång erfarenhet inom ett antal nyckelområden. Deep Wind
Offshore har huvudkontor i Haugesund, Norge samt även kontor i Sydkorea och Sverige.
Knutsen Group är världens näst största operatör av skytteltankers och bland världens största inom
LNG-transporter. Knutsen Group har en stark teknikmiljö och stor kompetens inom projektutveckling
med en demonstrerad förmåga att leverera komplexa industriprojekt. Haugaland Kraft är ett
regionalt nät/infrastrukturföretag vars huvudsakliga verksamhet är överföring och försäljning av
elkraft, samt utveckling/drift av fibernät. SKL är ett kraftbolag som äger, driver och utvecklar
kraftverk. Bolaget har gedigen erfarenhet genom hela värdekedjan från projektutveckling till
licensieringsprocesser och konsekvensbedömningar, via utveckling med uppföljning av miljökrav, till
teknisk och ekonomisk drift av kraftproduktion på en internationell kraftmarknad.
Deep Wind Offshore och EDF Renewables presenterade nyligen ett partnerskap med 50/50
delägarskap för de havsbaserade vindkraftsutlysningarna i Norge: Utsira Nord och Sørlige Nordsjø II.
Syftet är att lämna anbud på dessa projekt, samt att utveckla, bygga och operera vindkraftparkerna.
Tillsammans har Deep Wind Offshore och EDF Renewables gedigen kompetens inom såväl den
marina sektorn som inom utveckling och operation av storskaliga elkraftsprojekt. EDF Renewables är
en ledande utvecklare och operatör av både bottenfast och flytande vindkraft till havs medan Deep
Wind Offshore’s ägare driver en mängd vattenkraftverk.
Bolaget deltar även i ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med andra bolag och
organisationer:
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•

•
•

”Next generation offshore wind farm”, ett projekt som tilldelats 10 MNOK från Enova för att
reducera kostnaderna för havsbaserade vindkraftparker, med Deep Wind Offshore som
projektledare.
”Ocean grid”, där SINTEF Energy Solutions leder projektet som erhållit 85 MNOK av norska
regeringen för att möjliggöra utvecklingen av ett transmissionsnät i Nordsjön.
”Impact wind”, ett projektet som tilldelats 28 MNOK av Norges forskningsråd för att
effektivisera ansökningsprocessen, där NORCE leder projektet.
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2 GÄLLANDE LAGSTIFTNING OCH SAMRÅD
2.1

Samrådsförfarande

Syftet med samråd är att i ett tidigt skede informera om projektet samt inhämta synpunkter för
fortsatt planering. Samrådsunderlaget beskriver projektets syfte, bakgrund, omfattning, utformning
och förväntad omgivningspåverkan. Avgränsningssamrådet genomförs med de länsstyrelser,
kommuner, myndigheter, organisationer, föreningar, övriga intressenter och den allmänhet som kan
antas bli berörda av verksamheten, se vidare under “Förslag till samrådskrets” i avsnitt 10 och i Bilaga
1.

2.2

Samrådets avgränsning

Detta samrådsunderlag har upprättats inför tillståndsprövning enligt lagen om Sveriges ekonomiska
zon (1992:1140) 5 § för uppförande och drift av vindkraftparken och tillhörande anläggningar samt
tillstånd enligt kontinentalsockellagen (1966:314) 3a för nedläggning av internkabelnätet, samt
eventuell infrastruktur för energilagring, i Sveriges ekonomiska zon.
De tillhörande anläggningarna utgörs i första hand av utrustning för energiöverföring och service som
beskrivs i den tekniska beskrivningen och kan också omfatta eventuella anläggningar för lagring av
producerad energi till havs eller på land.
Vid prövningen ska även 2-4 kap., 5 kap. 3 §, samt 16 kap. 5 § miljöbalken tillämpas och en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. miljöbalken. Eventuella Natura 2000-tillstånd
enligt 7 kap. miljöbalken ska även sökas i det fall påverkan på något Natura 2000-område bedöms
kunna ske. Tillstånd enligt Sveriges ekonomiska zon och kontinentalsockellagen meddelas av
regeringen.
Enligt 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) antas den planerade verksamheten medföra
betydande miljöpåverkan, vilket innebär att undersökningssamråd inte behöver göras och att
samrådsförfarandet således ska inledas med ett avgränsningssamråd.
Detta samrådsunderlag och den kommande miljökonsekvensbeskrivningen avses vara gemensam för
ansökningarna enligt Sveriges ekonomiska zon och kontinentalsockellagen och är avgränsat till den
planerade verksamheten (dvs. vindkraftparken, internkabelnätet, OSS (offshore substations) samt
eventuell anläggning och infrastruktur för energilagring och distribution av lagrad energi samt därtill
hörande verksamhet) inom Sveriges ekonomiska zon.
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Samrådsunderlaget omfattar inte nedläggning av exportkabel i svensk ekonomisk zon och
territorialhavet enligt kontinentalsockellagen (1966:314) 3a §. Samrådsunderlaget omfattar inte
heller tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för förläggning av kablar inom territorialhavet. Nödvändiga
tillstånd för exportkabeln kommer att sökas i ett senare skede.
Anslutningen av vindkraftparken till transmissionsnätet på land samt anläggning av en elektrisk
starkströmsledning enligt 2 kap. ellagen (1997:857) är en separat tillståndsprocess, så kallad
nätkoncession för linje, och berörs inte i detta samråd.
Detta samråd avser inte heller tillstånd enligt MB, PBL eller annan tillämplig lagstiftning för den
anläggning som kommer behöva byggas på land för lagring av komponenter, montering av
vindkraftverk och annan utrustning samt bogsering av verken till projektområdet.
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3 VERKSAMHETSBESKRIVNING
3.1

Lokalisering

Den planerade vindkraftparken Erik Segersäll ligger i Sveriges ekonomiska zon i Östersjön, se Figur 1.
Området bedöms ha gynnsamma förhållanden för etablering av en vindkraftpark med en medelvind
på ca 9,6 m/s (150 meter över havet). Området innehåller inga öar, utan består helt av öppet hav.

Figur 1. Översiktskarta över lokaliseringen av den planerade vindkraftparken Erik Segersäll.

Hela området för Erik Segersäll är ca 1098 km2 stort och vattendjupet varierar mellan ca 100 och 200
meter. Bottenstrukturen domineras av lera. Närmaste fasta punkt in mot land är Huvudskär, ca 42
km väster om projektområdet och till Gotska Sandön i söder är det 32 km, se Figur 2.
Då området är stort och kommer att kunna inrymma 5000–6000 MW totalt förväntas utbyggnaden
ske i etapper, exempelvis tre etapper om 2000 MW vardera. Avståndet mellan de planerade
vindkraftverken blir relativt stort, ca2-2,5 km, vilket gör det enkelt att ta sig fram i området för till
exempel servicefartyg.
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Figur 2. Avstånd till närmaste landområden.
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3.1.1 Plats för anslutning till stamnätet
Svenska Kraftnät har fått i uppdrag av regeringen att utreda en utbyggnad av transmissionsnätet för
att ge möjligheter att koppla upp havsbaserad vindkraft ute till havs. Detta medför att det i nuläget
är oklart om det kommer att finnas någon sådan uppkopplingsmöjlighet till havs i närheten av den
aktuella vindkraftsparken och därför kommer ett separat samråd av denna del av projektet
(exportkabel) att hållas i ett senare skede.
För att stärka möjligheterna till havsbaserad vindkraft i Östersjön har omgivande länder tillsammans
startat Baltic Offshore Grid Initiative som ska arbeta fram gemensamma planer om elnät i Östersjön
och mellan de olika länderna vid Östersjön. Projektområdet för Erik Segersäll är strategiskt
bra placerat med möjliga framtida kopplingar till flertalet länder.

3.2

Översikt av planerad verksamhet

Den planerade vindkraftparken kommer att innefatta ca 240–300 vindkraftverk samt en eller flera
master eller bojar för vindmätning, se Figur 3.

Figur 3. Exempellayout för planerad vindkraftpark. Inom området kommer även plats finnas för vindmätningsmast och övrig
kringutrustning. Plats för detta är inte identifierad i layouten.
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Vindkraftverken kommer att vara förbundna med ett internkabelnät till ett antal offshore substations
(OSS:er) innehållande nödvändig elektrisk utrustning såsom transformatorer och strömbrytare. Från
dessa överförs elen sedan via kablar till lämplig(a) anslutningspunkt(er) på land.
I

visas en skiss av ett vindkraftverk för att illustrera angivna mått. Tekniska data finns angivna i Tabell
1.

Figur 4. Illustration av vindkraftverk.

Tabell 1. Sammanfattande data för den planerade vindkraftparken.

Parametrar
Antal vindkraftverk
Installerad effekt per vindkraftverk
Vindkraftverkens maximala totalhöjd
Rotordiameter på verk (maximal)
Frigång ca
Vindkraftparkens ca yta
Uppskattad total installerad effekt
Uppskattad årlig elproduktion (AEP)

240-300 st
20-25 MW
370 m
350 m
20 m
1098 km2
5000-6000 MW
20-26 TWh
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3.3

Teknik

3.3.1 Vindkraftparkens utformning
Erik Segersäll kommer att bestå av vindkraftverk på flytande fundament (plattformar) som hålls i
position via ankarlinor till ankare på havsbotten. Den elektricitet som produceras av varje
vindkraftverk överförs via ett internt kabelnät till en eller flera OSS:er (Offshore Substation).
Internkabelnätet fungerar även som kommunikationslänk mellan respektive vindkraftverk med hjälp
av en inbyggd fiberoptisk kabel. I OSS:en transformeras elen till högre växelspänning (HVAC)
alternativt omriktas till högspänd likström (HVDC) innan den via anslutningskablar sänds in till
anslutningspunkten i land och ut i transmissionsnätet, se Figur 5.

Figur 5. Principskiss för olika delar i en havsbaserad vindkraftpark samt vilka delar som omfattas av samrådet.

Att projektera och etablera en vindkraftpark är en lång process, se preliminär tidplan i avsnitt 3.4.
Teknikutvecklingen går snabbt framåt, vilket gör att mer kostnads- och miljöeffektiv teknik blir
tillgänglig. De senaste åren har till exempel storleken på vindkraftverken ökat, vilket möjliggör större
elproduktion på samma area som tidigare. Även fundamenten utvecklas, liksom teknik för
elöverföring till land.
Flera tänkbara utformningar kommer att analyseras under projektets gång för att optimera
elproduktion och ekonomi samtidigt som miljöpåverkan minimeras. Det utformningsalternativ för
vindkraftparken som presenteras i detta underlag tar höjd för kommande teknikutveckling så att de
största vindkraftverk som finns skulle kunna används för att på så sätt ge förutsättningar för en
rättvisande bedömning av en framtida park med maximimått.
Som ett komplement till en traditionell nätanslutning undersöks även möjligheterna att anlägga
plattformar för energilagring och/eller energiomvandling, för att kunna omvandla den producerade
elektriciteten till e-bränslen så som vätgas eller ammoniak. En sådan, så kallad ”power-to-X-teknik”,
är under utveckling i branschen.
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3.3.2

Vindkraftverk

Vindkraftverk kan vara antingen vertikal- eller horisontalaxlade med två eller fler rotorblad. Ett
horisontalaxlat vindkraftverk har sin rotor nedvinds alternativt uppvinds i förhållande till
vindkraftverkets maskinhus. Normalt sett används samma typ av vindkraftverk inom hela
vindkraftparken. Den typ av vindkraftverk som har utvecklats snabbast och som det har uppförts flest
av hittills är trebladiga horisontalaxlade uppvindsvindkraftverk, se

. Ett vindkraftverks blad är normalt sett tillverkade av i huvudsak glasfiber, medan tornen oftast
utgörs av sektioner i stålrör. Vindkraftverket förväntas producera el vid vindhastigheter från ca 3 m/s
och uppnå maximal produktion vid vindhastigheter mellan 10 och 14 m/s. När vindarna överstiger ca
30 m/s tas vindkraftverket ur produktion för att åter automatiskt starta när förutsättningarna är rätt.
De vindkraftverk som är aktuella vid tid för upphandling och byggnation av vindkraftpark Erik
Segersäll förväntas ha en livslängd om minst 30–35 år.
Tillverkare av vindkraftverk presenterar ständigt nya och större vindkraftverk, särskilt inom
havsbaserad vindkraft. De största vindkraftverk som levereras från och med januari 2021 är 9,5 MW
(Vestas V164), medan 12 MW (GE Haliade-X) ska installeras på Dogger Bank A under 2023.
SiemensGamesa testar just nu en 14 MW turbin som förväntas vara i serieproduktion 2024 och GE
Haliade-X 14 MW planeras installeras på Dogger Bank C under 2024. De senare uppges ha en
rotordiameter på drygt 220 m och kommer att kunna nå uppemot 260 meter över havet. Den snabba
utvecklingen inom turbinteknik förväntas fortsätta tills Erik Segersäll-projektet når
investeringsbeslut. Man tror att ännu större vindkraftverk då kommer att finnas tillgängliga. Ett
havsbaserat vindkraftverk på 15 MW har redan presenterats, vilket är planerat att vara i
serieproduktion 2024. Rotordiametern här är 236 m (Vestas V236-15). Se de havsbaserade
vindkraftverkens utveckling i Figur 6.
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Figur 6. Vindkraftverkens utveckling i storlek historiskt (Open Ocean, 2017).

Baserat på den snabba teknikutvecklingen förväntas att det vid byggstart av Erik Segersäll kommer
att finnas tillgängliga vindkraftverk i storleksintervallet 20 – 25 MW. Valet av lämplig turbintyp
undersöks ytterligare i miljökonsekvensbeskrivningen. Baserat på den tekniska utveckling som hittills
skett, samt tillverkarnas prognoser, förväntas ett vindkraftverk år 2025 ha en effekt om ca 20 MW
och år 2028 ca 25 MW. Exempel på det antal och storlekar som kan bli aktuella visas i Tabell 2 och
Figur 4.
Tabell 2. Exempel på dimensioner för vindkraftverk.

Effekt per vindkraftverk
Ungefärlig totalhöjd (m) ca
Ungefärlig rotordiameter på verk ca
Frigång ca

20 MW
340 m
320 m
20 m

25 MW
370 m
320-350 m
20 m

3.3.3 Fundament
På grund av vattendjupet på den valda siten, ca 100-200 m, kommer projekt Erik Segersäll med stor
sannolikhet att utvecklas med flytande fundament förankrade på havsbotten med ankarlinor och
ankare, se Figur 7. Den tekniska grundlösningen inom flytande havsbaserad vindkraft bygger till stor
del på beprövad teknik inom olje- och gasutvinning till havs.
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Figur 7. Olika typer av fundament: från vänster: monopile, jacket, IBGS, semi-submersible, TLP och SPAR-boj, (NREL 20142015 Offshore Wind Technologies Market Report).

För Erik Segersäll anser Deep Wind Offshore i dagsläget att en halvt nedsänkbar design (semisubmersible) är det mest sannolika valet för projektet i dagsläget. Detta bygger på kostnadseffektivitet och flexibilitet i såväl monterings- och installationsfasen som i demonteringsfasen.
Dessutom kommer troligvis denna typ av lösning att vara förstahandsvalet både i grunda och djupare
havsbaserade vindkraftsområden globalt, vilket kommer leda till en snabb utveckling mot en
ekonomiskt optimerad design. Senare under projektets gång kan naturligtvis valet av plattform
komma att revideras, då nya fakta eller ny teknik kan tänkas föreligga. Exempel på flytande
fundament (plattform) med vindturbin för projektet se Figur 8.
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Figur 8. Generisk halvt nedsänkbar plattform, semi-submersible, med vindturbin, förankring samt interna elkablar (Deep
Wind Offshore/Norconsult, 2021).

Baserat på vattendjupet på Erik Segersäll är en konventionell förankringslösning med tre ankarlinor
en relevant lösning. Detta är väl beprövat sedan tidigare, i Nordsjön och på andra ställen, för både
tillfälliga och permanent förankrade plattformar och ger flexibilitet i förhållande till valet av ankare.
Förankringslösningen påverkar inte plattformens stabilitet, utan är endast utformad för att hålla
denna i rätt position för att undvika skador på de elektriska sjökablarna. Givet vindkraftverkens
storlek kan förankringssystemet komma att förstärkas med ytterligare linor, vilket kommer att noga
beräknas i projektets detaljkonstruktionsfas.
Själva ankarlösningen förväntas vara antingen sugankare eller draginbäddningsankare. Sugankare är
en mycket robust lösning där havsbotten till stor del är baserad på lera och är en väl beprövad teknik
med stor utbredning inom offshoreindustrin. Figur 9 visar en typisk installation av sugankare.
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Figur 9. Installation av sugankare (Drilling Formulas).

Figur 10 visar draginbäddningsankare och installation av dessa.

Figur 10. Förtöjningssystemteknik (Mooring System Engineering).

3.3.4 Elöverföring - översikt
Överföringen av el från vindkraftverken till land beskrivs här översiktligt men omfattas inte av detta
samråd. Elöverföringen sker genom tre huvudsystem: internkabelnät, s.k. offshore substation (OSS)
och exportkabel till land (exportkabeln ingår inte i detta samråd). Via internkabelnätet överförs elen
från varje turbin till en OSS där den transformeras upp till en högre spänningsnivå, alternativt
likriktas/omriktas till likström, för att minimera förlusterna då elen överförs vidare till land via
exportkabeln, se Figur 11.
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Figur 11. Principskiss elöverföring från havsbaserad vindkraft till land. Bilden är densamma som figur 5.

Beroende på parkens utformning och dess totala kapacitet, spänningsnivå i internkabelnät samt det
lokala elbehovet på land kan det vara aktuellt med en eller fler OSS:er och exportkablar i en park.
3.3.5 Internkabelnät
Internkabelnätets omfattning beror på vindkraftverkens spänningsnivå, effekt och antal. Dessa
faktorer påverkar val av kablar och kabeltyp eftersom det avgör hur många vindkraftverk som kan
förbindas via samma radial (förgrening). För flytande fundament består internkabelnätet av två
huvudtyper av kablar: dynamisk och statisk kabel.

Figur 12. Principskiss internkabelnät för flytande fundament.

Den statiska delen av kabeln kommer att läggas på eller grävas/spolas ned i havsbotten för att ligga
där permanent, medan den dynamiska delen är utformad för att klara krafterna från plattformens
rörelser. Detta åstadkoms vanligen genom att kabeln hängs i en ”lazy-wave” konfiguration genom att
fästa flytkraftsmoduler på lämpligt ställe på den dynamiska kabeln, se principskiss i Figur 12. Denna
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konfiguration möjliggör för kabeln att förlängas/förkortas för att kunna följa med i plattformens
rörelser.
Den definitiva kabelkonfigurationen mellan vindkraftverken kommer att tas fram i en detaljerad
konstruktionsfas, strömförluster, kostnader och redundansnivå optimeras. Ett relevant alternativ är
att havskablarna ansluts mellan de flytande vindkraftverken i en kedjad konfiguration där vanligtvis
5-8 vindkraftverk är anslutna i radialer. Spänningsnivån i internkablar förväntas stiga med storleken
på vindkraftverk de kommande åren. Men den kunskap vi nu har förväntas varje sjökabel bestå av tre
66/132 kV ledare som skickar växelströmmen från vindkraftverket till en offshore substation (OSS) på
fältet (se avsnitt 3.3.6), en fiberoptisk kabel för kommunikation, samt det nödvändiga elementet för
att ta upp krafter, skydda kabeln och undvika vattenpenetration. Eftersom det kommer att finnas
olika belastningar på kablarna beroende på var i radialen de är, kommer 2-3 olika kabeltvärsnitt att
krävas i vindkraftsparken.
Där det finns behov av att skydda kablarna från yttre påverkan, till exempel. från ankare och
fiskeredskap kommer kablarna att spolas, plöjas eller grävas ned i havsbotten, normalt till ca 1,5
meters djup. Vilken metod som väljs beror på havsbottens beskaffenhet. På de ställen kabeln på
grund av geologiska förhållanden inte kan förläggas i havsbotten kan den skyddas med hjälp av
täckning av sten eller betongmattor, alternativt förläggas i rör. För att ta hänsyn till detta antas en
bredd på ca 3 m för kabelvägen. Rutten för kablarna beror på flera faktorer, bland annat
vindkraftsparkens layout, läge på transformatorstationen (OSS), samt bottenförhållanden och
konsekvenser för miljön. Detta kommer att undersökas i samband med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).
3.3.6 Offshore substation (OSS) och anslutningskablar
Elkraften från vindkraftverken leds med dynamiska/flexibla sjökablar, eller med en kombination av
statiska och dynamiska kablar, till en offshore substation (OSS) för fältet. Då Erik Segersäll är ett stort
fält kommer det att behövas flera OSS:er. Som tidigare nämnts förväntas fältet bli utbyggt i flera
etapper, om 1,5-2 GW per etapp. Det är därför naturligt att projektera en offshore substation i varje
utbyggnadsetapp/del av fältet. OSS:erna kan antingen vara transformatorstationer eller omriktar/likriktarstationer. I en transformatorstation transformeras strömmen till en högre växelspänning
(HVAC), medan den i en omriktar-/likriktarstation även omriktas till högspänd likström (HVDC). Detta
görs för att öka överföringskapaciteten och minska energiförluster vid transport via kabel från OSS till
anslutningspunkt i transmissionsnätet på land. Det kommer att undersökas om det kommer att
finnas behov av reaktiv kompensation i transformatorstationen på grund av reaktiv produktion från
kablarna från vindkraftsparken.
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Hittills har uteslutande bottenfasta fundament använts men vindkraftsindustrin har börjat undersöka
flytande OSS:er för större vattendjup. Vilken typ som kommer att användas på Erik Segersäll kommer
att utredas i den detaljerade konstruktionsfasen, men i nuläget är installation av bottenfast jacket
fundament möjligt i upp till 140 meters vattendjup.
3.3.7 Mätutrustning
Även om det föreligger data på väderförhållanden ute i havs finns det behov av vissa fysiska
mätningar under projektens gång. Dessa görs dels för att fastställa vindresursen som är direkt
kopplad till elproduktionen, dels för att kalibrera modeller och anpassa utformning av
vindkraftparken (framför allt fundament, förankringen och kablar) till de lokala förhållandena. Dessa
mätkampanjer brukar pågå under 1-2 år tidigt i projektet.
En etablerad metod för att mäta vindresursen är att använda anemometrar på en mätmast ute i
havs. Masten monteras på väl valda platser på fältet, med mätsensorer i höjd med vindkraftverks
nav. Under senare år har användningen av flytande bojar med mätutrustning ökat för havsbaserade
vindkraftsprojekt. Dessa flytande lidarbojar (Floating Lidar Buoys) mäter vindresursen på olika höjder
ovan havsytan med hjälp av laser (Lidar står för “light detection and ranging"). Dessa mätmetoder
kommer att utvärderas under projektets gång. Val av typ och antal mätutrustningar kommer att ske
med hänsyn till tillgänglig teknik och förhållandena på plats.
3.3.8 Anläggning
Erik Segersäll vindkraftpark kommer sannolikt, som tidigare nämnts, att anläggas i flera etapper över
flera års tid. Anläggningsfasen för varje etapp innefattar moment som berör dels förberedelser på
siten, som förinstallation av kablar och förankringssystem, dels montering av fundament,
vindkraftverk och OSS:er samt installation av fundament, vindkraftverk och OSS:er med uppkoppling
av förankringslinor och kablar.
Detta samråd behandlar aktiviteterna inom själva området för vindkraftparken och de moment som
kan knytas till detta, vilka anges nedan:
•
•
•
•
•
•

Eventuell preparering av havsbotten
Installation av ankare och förankringslinor/-kätting på site
Installation av elkablar på site
Uppkoppling till förankringsystemet
Anslutning av elkablar till vindkraftverk/plattformar
Installation och uppkoppling av OSS

Av dessa aktiviteter kommer flera att ske parallellt.
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Kringverksamheter
Aktiviteterna i anläggningsskedet av en flytande vindkraftpark skiljer sig delvis från de som utförs för
en bottenfast vindkraftpark. Den huvudsakliga skillnaden är att vindkraftverken monteras och
installeras på plattformen vid kaj för att sedan bogseras ut till siten där de ansluts till förinstallerade
kablar och förankringar. Detta gör att tunga och höga lyft undviks ute till havs, vilket är både
kostbart, väderberoende och riskfyllt. Installationsarbetet genomförs så långt det är möjligt
kontinuerligt under sommarsäsongen, utan avbrott för vintern för att så långt som möjligt undvika
arbete till havs under vinterperioden då vädret är sämre. En bas för materialhantering, montering av
vindkraftverk samt installation av vindkraftverk på plattform kommer att behöva upprättas,
innehållande hamn för godstransporter, lager- och monteringshallar samt monterings/utrustningskaj.
De kringverksamheter som ska utföras vid anläggning av en flytande vindkraftpark och som kommer
att ske utanför området för den planerade vindkraftparken och därför inte ingår i aktuellt samråd är:
•
•
•

Installation av exportkabel till land
Ihopmontering och installation av vindkraftverken på plattformarna vid kaj
Bogsering av plattformarna till site

Av dessa aktiviteter kommer flera att ske parallellt.
3.3.9 Drift
Vindkraftverk och OSS:er är fjärrövervakade och obemannade under normal drift. Kontinuerligt
underhåll och reparationer kommer dock att behöva utföras, vilket innebär att material och personal
transporteras dit med servicefartyg eller helikopter. Strategi för drift och underhåll kommer att
bestämmas i ett senare skede. Det kommer sannolikt att behöva etableras en drift- och servicebas på
land där kontrollrum för övervakning samt kontor, reservdelslager och verkstad är beläget. Bästa
driftmetod för eventuella anläggningsdelar för produktion, lagring och distribution av e-bränsle
såsom vätgas kommer att utvärderas senare i projektet.
Vindkraftsverken kommer att utrustas med hinderljus enligt de föreskrifter som gäller vid tiden för
installationen av vindkraftverken. I dagsläget gäller Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2020:88,
vilken anger att vindkraftverk i parkens ytterkant och centrala delar ska förses med vitt blinkande ljus
och övriga verk förses med ett lågintensivt rött ljus. Dessutom ska tornen enligt TSFS 2020:88 förses
med fast lågintensivt ljus i tre riktningar på halva tornets höjd för vindkraftverk där tornhöjd inklusive
maskinhus (nacell) är högre än 150 meter över mark- eller vattenyta, se Figur 13.
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Figur 13. Principskiss för markering av vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter (TSFS 2020:88).

3.3.10 Avveckling
Vindkraftparken förväntas ha nått sin livslängd cirka 30 - 35 år efter att den tagits i drift, därefter
kommer den att avvecklas och området att återställas i erforderlig omfattning. Avveckling kommer
att ske enligt samma princip som vid installation, men i omvänd ordning, så att vindkraftverken på
sina flytande plattformar (fundament) kopplas loss från förankringen och bogseras bort för
demontering vid kaj medan OSS-er och dess fundament, liksom förankringssystem och kablar
demonteras på plats och forslas bort. Skulle det vara så att det för vissa anläggningsdelar innebär
större miljöpåverkan at ta bort dem än vad som är effekten av att låta dem vara kvar kan man
överväga att låta dessa vara kvar. Plan för nedmontering görs i samråd med tillsynsmyndigheten.
Avvecklingen kommer att ske enligt den praxis och lagstiftning som är gällande vid tiden för
avveckling. Eftersom tekniken och kunskapsläget förändras snabbt kommer den detaljerade
avvecklingen av vindkraftparken att planeras i dialog med tillsynsmyndigheten. Eftersom
vindkraftparken planeras att anläggas i flera etapper kommer sannolikt även avvecklingen av den att
ske i olika etapper.

3.4

Preliminär tidplan

Den preliminära tidplanen för projektet redovisas i Figur 14 nedan. Tidplanen, såväl som
etappindelningen, får i detta skede betraktas som överskådlig och högst preliminär. Flera olika
faktorer kan komma att påverka tidplanen, vilket gör att den kan behöva justeras under projektets
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gång. Exempelvis kan tillståndsprocessen bli kortare, det kan bli aktuellt att bygga flera olika etapper
parallellt osv. Byggnationen av vindkraftparken, från start av etapp 1 tills vindkraftparken är helt
utbyggd beräknas kunna ta ca 9 år. Den planerade vindkraftparken beräknas kunna tas i drift i sin
helhet 2036.

Etapp 2

Tillståndsprocess och undersökningar
Konstruktion, upphandling, finansiering
Anläggning exportkabel/nätansluting
Anläggning vindkraftpark
Drift
Konstruktion, upphandling, finansiering
Anläggning exportkabel/nätansluting
Anläggning vindkraftpark
Drift

Etapp 3

Etapp 1

2022 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Konstruktion, upphandling, finansiering
Anläggning exportkabel/nätansluting
Anläggning vindkraftpark
Drift

Figur 14. Preliminär tidplan.
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4
4.1

ALTERNATIV FÖR LOKALISERING OCH UTFORMNING
Huvudalternativ

Denna samrådsprocess avser en vindkraftpark om max 300 vindkraftverk med maxhöjden 370 meter.
Det är troligt att om valet av större vindkraftverk med en större rotordiameter görs kommer färre
verk rymmas inom parken. Det är slutligt den maximalt installerade effekten som kan anslutas till
överliggande nät som avgör hur många verk som maximalt kan planeras inom tillståndsgivet område.
Denna optimeringsprocess har ännu inte startat. Huvudalternativet innebär att vindkraftparken
anläggs enligt beskrivningen i avsnitt 3. Deep Wind Offshores planerade vindkraftpark Erik Segersäll
har potential att producera ca 20-26 TWh årligen. Anläggningsarbetet väntas pågå under två till tre år
per etapp.

4.2

Nollalternativ

Nollalternativet ska beskriva förhållandena om den aktuella vindkraftparken inte kommer till stånd.
Någon miljömässig påverkan till följd av projektet kommer därmed inte uppkomma, och
verksamheten kommer inte heller att bidra till det angelägna behovet av en storskalig utbyggnad av
förnybar elproduktion i Sverige.
I MKB kommer konsekvenserna för nollalternativet att jämföras med konsekvenserna för den
planerade verksamheten.

4.3

Alternativ lokalisering

För en verksamhet eller åtgärd som tar ett mark- eller vattenområde i anspråk ska det väljas en plats
som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet
för människors hälsa och miljön. För att hitta den plats som ger bäst förutsättningar krävs att olika
faktorer beaktas, såsom teknik, säkerhet, miljöförutsättningar och eventuell påverkan på
omgivningen.
Deep Wind Offshore har genomfört en omfattande identifierings- och screeningprocess av möjliga
områden för etablering av en storskalig vindkraftpark till havs, vilket har resulterat i lokaliseringen av
Erik Segersäll. Urvalsprocessen har tagit utgångspunkt i goda förutsättningar för elproduktion, såsom
vindresurser, lämpligt vattendjup och avstånd till land, möjligheter till nätanslutning osv. samtidigt
som man i processen tagit hänsyn till förekomst av värdefulla naturmiljöer och arter, riksintressen
samt verksamheter som skulle kunna påverkas av en vindkraftsetablering, såsom försvarsintressen,
fartygstrafik, yrkesfiske och luftfart. Natura 2000-områden och farleder har vid utvärderingen av
lämpliga lokaliseringar fått en stor viktning då sådana områden bör undvikas så långt möjligt. För att
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begränsa den visuella påverkan har det också valts att studera områden långt från kusten, vilket
resulterat i lämpliga områden i den ekonomiska zonen (minst tolv sjömil från kusten, dvs. ca 22 km).
Havs och Vattenmyndighetens (HaV) föreslagna havsplaner för Sverige visar statens samlade syn på
hur havet ska användas. Förslaget på havsplan som lämnats till regeringen under slutet av 2019 är
ännu inte beslutat, men har ändå använts i vägledande syfte i screeningprocessen. Ett större antal
möjliga siter har studerats i processen, vilket sedan minskats ner till ett tiotal alternativ, av vilka Erik
Segersäll var den högst rankade siten.
Alternativa lokaliseringar kommer att närmare beskrivas i kommande MKB.
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5 OMRÅDESBESKRIVNING
5.1

Geologi och bottenförhållanden

Den planerade vindkraftparken ligger inom ett område där bottensubstratet domineras av lera, se
Figur 15.

Figur 15. Bottenförhållanden inom det aktuella området- orange/gula-partier representerar olika typer av lersediment i
bottenskiktet (Sveriges geologiska undersökning, 2022).

Vattendjupet i området är mellan 101-197 meter och det finns stora variationer i batymetrin
(terrängens fysiska form under vatten), se Figur 16.
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Figur 16. Variationer i batymetrin inom det aktuella området (Baltic Sea Bathymetry Database, 2022).

5.2

Meteorologi

Den genomsnittliga vindhastigheten bedöms inom det aktuella projektområdet uppgå till cirka 9,6
m/s på 150 meter höjd över havet. Den förhärskande vindriktningen i området är vindar från
västsydväst, se Figur 17.

Figur 17. Förhärskande vindriktning inom det aktuella området.
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5.3

Hydrografi

Närmaste mätstation för oceanografiska observationer är benämnd Huvudskär ost boj och ligger
strax väster om den planerade vindkraftparken. Den signifikanta våghöjden är vid mätstationen i snitt
strax under en meter och som högst 5,5 meter (beräknat på perioden maj 2001 till december 2021),
medan den maximala våghöjden under 30 minuter är i snitt 1,5 meter och som högst nio meter
under samma period (SMHI, 2021).
Strömriktningen vid den aktuella mätstationen är i snitt 180º (sydlig) och strömhastigheten är i snitt
10 cm/s på två och på 90 meters djup (beräknat på perioden maj 2001 till december 2021). På 40
meters djup är strömhastigheten i snitt 20 cm/s (SMHI, 2021).

5.4

Områden av riksintresse

Områden av riksintresse anges i 3 och 4 kap miljöbalken. Utpekade områden av riksintresse har ett
skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada riksintressets syfte eller värden. I bestämmelserna i
miljöbalken anges allmänt om ett område kan vara av riksintresse för ett specifikt ändamål så som
kulturmiljövård eller friluftsliv. Bestämmelserna gällande riksintressen har dock endast en
vägledande funktion i samband med prövning av exploateringsföretag som ger en förändrad markoch vattenanvändning (HaV, 2020).
Vindkraftparken Erik Segersäll angränsar till områden som är av riksintresse för kommunikationer –
sjöfart enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Riksintresse för sjöfarten ska skydda farledens funktion och
utgörs av farledens navigerbara yta som begränsas av djup samt en buffertzon.
Riksintresseområdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller
nyttjandet av anläggningen (farlederna).
Parken gränsar till två befintliga farleder: Ölands södra udde - Svenska Björn som är en farled för
handelsfartyg (klass 2) i väster och Rigabukten – Almagrundet (ingen farledsklass) i nordost, se Figur
18. Cirka 16 kilometer ost om parken går även den befintliga farleden Gedser - Svenska Björn som är
huvudfarled för handelsfartyg (klass 1).
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Figur 18. Riksintressen för kommunikationer – sjöfart och MSA-områden inom det aktuella området.

Försvarsmakten har utpekade riksintressen för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § miljöbalken i närheten
av det aktuella området, se Figur 19. Utöver de utpekade riksintresseområdena har Försvarsmakten
även ytterligare riksintresseområden som omfattas av sekretess, vilka potentiellt skulle kunna finnas i
eller i närheten av ansökansområdet.
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Figur 19. Försvarsmaktens riksintressen inom det berörda området.

Vindkraftparken Erik Segersäll gränsar till ett sjöövningsområde inom Stockholms län benämnt
Nåttarö som är av riksintresse. De marina skjutområdena behövs för att uppnå och behålla
totalförsvarets förmåga till väpnad strid över, på och under vattnet. Ytterligare ett sjöövningsområde
av riksintresse är beläget cirka 17 km söder om den planerade vindkraftparken. Cirka 26 km nordväst
om projektområdet ligger även ett riksintresse för totalförsvaret med särskilt behov av hinderfrihet.
Vidare finns ett antal andra områden av riksintresse i närheten av Stockholms skärgård och Gotland.
Dessa områden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur, kultur eller friluftslivets
värden. Områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, rörligt friluftsliv samt
högexploaterad kust ligger som närmast inom cirka 10 km från den planerade vindkraftparken, se
Figur 20.
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Figur 20. Riksintressen för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, rörligt friluftsliv samt högexploaterad kust inom det berörda
området.

Nedan redogörs för några av de utpekade riksintresseområdena:
•

•

•

Riksintresse för naturvård (Gotska Sandön) - Egenartad, isolerad ö med dyner och delvis
förtorkad tallskog. Särpräglad insektsfauna och intressant flora. Känd som en god
sträckfågellokal.
Riksintresse rörligt friluftsliv (Gotland) - Turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Riksintresse rörligt friluftsliv och högexploaterad kust (Kustområdena och skärgården i
Stockholms län) - Stockholms läns kust- och skärgårdsområde är i sin helhet av riksintresse.
Ett av de mest värdefulla landskapen i landet med särskilt stora natur- och kulturvärden och
betydelse för friluftsliv och turism.

Vidare finns riksintressen för yrkesfisket inom Östersjöområdet, inom vilka planeringen för
användning av mark- och vattenområden ska säkerställa fiskesektorns tillgång till fångstområden i
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både havet och inlandsvatten. De närmaste områdena av riksintresse för yrkesfisket är belägna cirka
40 km väster om parken samt vid Gotska Sandön cirka 28 km söder om Erik Segersäll, se Figur 21.

Figur 21. Riksintressen för yrkesfisket inom det aktuella området.

5.5

Natura 2000-områden

Den planerade vindkraftparken är inte belägen i direkt anslutning till något Natura 2000-område.
Närmaste Natura 2000-område finns söder respektive väster om den planerade vindkraftparken, se
Figur 22. Natura 2000-området Gotska Sandön-Salvorev (SE0340097) är beläget cirka 15 kilometer
söder om Erik Segersäll medan områdena Bullerö-Bytta (SE0110088), Fjärdlång (SE0110086) och
Huvudskär (SE0110111) är belägna cirka 35-40 kilometer väster om det. Samtliga Natura 2000områden är utpekade enligt Art- och habitatdirektivet (SCI). Utpekade naturtyper och arter i
bevarandeplanerna för närliggande Natura 2000-områden presenteras i Tabell 3.
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Figur 22. Natura 2000-områden och övriga skyddade områden i anslutning till det aktuella området.

•

Gotska Sandön-Salvorev - Prioriterat för bevarandet är öns rika förekomst av vedlevande
insekter samt de artrika sandmarkerna. Även prioriterat att bevara beståndet av gråsäl.
Enligt bevarandeplanen får det i det marina området inte förekomma fysiska ingrepp som
kan komma att förändra livsmiljöer eller processer, till exempel vågpåverkan eller
sedimentomflyttningar, som har betydelse för habitatens värden. Utsläpp av olja och
kemikalier eller läckage från båttrafik i Östersjön kan även orsaka stora skador på både växtoch djurliv i havet och på land.

•

Bullerö-Bytta, Fjärdlång, Huvudskär - Områdenas prioriterade livsmiljöer är laguner, rev
samt skär och små öar i Östersjön. Områdenas naturtyper kan påverkas negativt av t.ex.
utsläpp av olja och kemikalier eller läckage från båttrafik.
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Tabell 3. Utpekade naturtyper och arter för Natura 2000-områden i den planerade vindkraftparkens närområde
(Länsstyrelsen Gotlands län, 2017; Länsstyrelsen Stockholm, 2016).

* Prioriterad livsmiljö – bevarandet bedöms ha hög prioritet inom EU.
Natura 2000-område
Naturtyper
Arter
Gotska Sandön-Salvorev

Bullerö-Bytta

Fjärdlång

Huvudskär

5.6

1110 - Sandbankar
1170 - Rev
1640 - Sandstränder vid Östersjön
2110 - Fördyner
2120 - Vita dyner
2130 - Grå dyner
2180 - Trädklädda dyner
2190 - Dynvåtmarker
6510 - Slåtterängar i låglandet
6530 - Lövängar
1110 - Sandbankar
1150 - *Laguner
1170 - Rev
1620 – Skär och små öar i Östersjön
1630 - *Strandängar vid Östersjön
6270 - *Silikatgräsmarker
9070 – Trädbeklädd betesmark
1110 - Sandbankar
1150 - *Laguner
1170 - Rev
1620 – Skär och små öar i Östersjön
8220 – Silikatbranter
9010 – *Taiga
9080 - *Lövsumpskog
91D0 - *Skogsbevuxen myr
1170 - Rev
1620 – Skär och små öar i Östersjön

1364 – Gråsäl (Halichoerus
grypus)
1920 - Smal skuggbagge (Boros
schneideri)

1364 – Gråsäl (Halichoerus
grypus)

1166 – Större
vattensalamander (Triturus
cristatus)
1364 – Gråsäl (Halichoerus
grypus)

Övriga skyddade områden

Inom det berörda projektområdet för Erik Segersäll finns inga skyddade områden, se Figur 22.
Närmaste skyddade område är, förutom ovan nämnda Natura 2000-områden, en nationalpark
belägen på Gotska Sandön, 32 km söder om Erik Segersäll.
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5.7

Naturmiljö

Östersjön är efter Svarta havet världens största brackvattenhav vilket innebär att vattnet varken är
salt eller sött utan bräckt. Saltvatten kommer in till Östersjön genom så kallade saltvatteninbrott som
sker i snitt vart tionde år. Salthalten i Östersjön har gjort att det marina livet har anpassat sina
fysikaliska och biologiska egenskaper och att det därmed har helt unika särdrag (Baltic Eye, 2021).
Vidare har Östersjön en permanent skiktad vattenmassa som gör att yt- och djupvatten inte blandas
och syrebrist är vanligt i djupa områden. Även detta påverkar Östersjöns växt- och djurliv (Livet i
havet, 2021).
Östersjön är även starkt påverkat av människan, bland annat genom jordbruket och fisket. Några
problem som uppmärksammats särskilt under senare decennier är övergödning, överfiske och
miljögifter. Det tar i genomsnitt 25–30 år för vattnet i Östersjön att ersättas med nytt, så gifter och
näringsämnen finns kvar där länge. Detta beror bland på att Östersjön är både grunt och bräckt
samtidigt som det har låg vattenomsättning. Östersjön hyser höga naturvärden men utgör samtidigt
ett känsligt och bräckligt havsekosystem med förhållandevis få arter (Wikipedia, 2021).
I Östersjön finns ett flertal skyddsvärda naturområden men även ett unikt växt- och djurliv med flera
hotade och rödlistade arter (HaV, 2021).
5.7.1 Bottenlevande djur och växter
Aktuellt område ligger inom ett område som domineras av djupa mjukbottnar. Djupa mjukbottnar
utgörs generellt av ett tjockt lager av slam (framför allt organiskt material från döda växtplankton och
andra organismer) som underlagras av lera. Miljön är mörk (i bästa fall når ljuset ned till cirka 20
meter i Östersjön) och temperaturen ligger runt 4 grader året runt. På botten finns inga växter utan
mjukbottensamhället domineras av djur som antingen lever på botten eller som gräver ned sig i
sedimenten. Här dominerar bland annat Östersjömusslor, vitmärlor och skorv, men här finns även
andra musslor, snäckor och kräftdjur samt få- och havsborstmaskar. Det kan även förekomma en del
plattfiskar som piggvar och rödspätta men även ål.
I Östersjön finns även stora områden med syrefattiga bottnar, främst i djuphålor, där i stället botten
täcks av ett gulvitt skikt av svavelbakterier eftersom övriga djur inte klarar den låga syrehalten. De
syrefattiga bottnarna bildas då språngskiktet mellan söt- och saltvatten förhindrar omrörning av
vattenmassorna så att syret inte når ned till botten samtidigt som nedbrytningen av organiskt
material från till exempel algblomning bidrar till att syret vid bottnarna tar slut (Baltic Eye, 2021;
Livet i havet, 2021). Enligt SMHI är huvuddelen av bottnarna inom aktuellt område syrefria, se Figur
23.
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Figur 23. Utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön (SMHI, 2020).

5.7.2 Marina däggdjur
I svenska vatten finns fyra arter av marina däggdjur, tumlare, gråsäl, knubbsäl och vikarsäl, vilka finns
året runt i svenska vatten samt får sina ungar här. Av dessa återfinns endast gråsälen samt en egen
population av tumlare i Östersjön. Tillfällig kan även andra arter av marina däggdjur besöka svenska
vatten, såsom späckhuggare, vikval och olika delfinarter men vid enstaka tillfällen även kaskelot och
knölval (HaV, 2021).
Östersjötumlaren rör sig från öster om Bornholm och upp till Stockholms skärgård, det vill säga i hela
södra Östersjön. Områden som är av särskild betydelse för arten finns vid Hanöbukten,
Midsjöbankarna och Hoburgs bank samt området kring norra och södra Öland. Tumlaren rör sig själv
eller i mindre grupper och orienterar sig samt jagar föda med hjälp av ekolokalisering
(Artdatabanken, 2020). Östersjötumlaren är akut hotad och populationen består av cirka 100 - 1100
individer. Tecken på en positiv populationsutveckling finns, men för att få en livskraftig
tumlarpopulation krävs skyddsåtgärder. Den lilla populationen i Egentliga Östersjön är särskilt känslig
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för mänsklig påverkan då endast få individer återstår. Det finns dock en brist på data gällande
Östersjötumlare (Havsmiljöinstitutet, 2019).
Gråsälen återfinns längs hela Sveriges östkust men merparten av sälarna återfinns i Stockholms och
Södermanlands skärgårdar. Hälften av de 30 000 gråsälar som identifierats i Östersjön finns i svenska
vatten. Gråsälen har gått från att vara nära hotad (NT), till stor del till följd av den jakt som pågick
under 1900-talet, till livskraftig (LC) enligt den senaste uppdateringen av svenska rödlistan. Då
gråsälen är en av Östersjöns viktiga predatorer är kunskapen om arten och dess utbredning viktig för
förvaltning av fiskbeståndet och förvaltningsbeslut rörande jakt på arten (HaV, 2021).
Inga uppgifter gällande förekomst av gråsäl och tumlare inom aktuellt projektområde har påträffats
men kommer studeras vidare i fortsatt tillståndsprocess.
5.7.3 Fiskar
Östersjön hyser totalt 82 fiskarter, vilket utgör en blandning av söt- och saltvattenarter, men det är
generellt sett ett artfattigt hav när det gäller fisk och är därför extra känsligt för olika former av
påverkan. Torsken är en av Östersjöns främsta nyckelarter, vilket innebär att förekomsten av torsk i
sin tur påverkar förekomsten av en mängd andra arter från andra fiskarter som sill och skarpsill ned
till djur- och växtplankton. Om torsk försvinner från Östersjön riskerar hela ekosystemet att påverkas.
I övrigt förekommer även fiskarter som sill, skarpsill, olika laxfiskar (öring, lax m.m.) olika plattfiskar
(skrubbskädda, rödspätta, piggvar m.m.), olika aborrfiskar (aborre, gös), gädda, näbbgädda och ål.
Olika arter är kopplade till olika livsmiljöer och artförekomsten styrs av faktorer som näringstillgång,
strömmar, salt- och/eller syrehalt, ljus och bottenförhållanden (Baltic Eye, 2021; HaV, 2021; Livet i
havet, 2021). I dagsläget finns inga uppgifter om vilka fiskarter som förekommer inom aktuellt
område, utan detta får utredas vidare i fortsatt tillståndsprocess.
Sannolikhet för potentiella lekområden för torsk, skarpsill och sill visas i Figur 24, Figur 25 och Figur
26. Projektområdet Erik Segersäll ligger inom ett område med hög sannolikhet för lekområde för
skarpsill, medan inga lekområden för torsk eller skarpsill berörs.
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Figur 24. Karta över sannolikheten för lekområden för skarpsill i området för den planerade vindkraftparken.

Figur 25. Karta över sannolikheten för lekområden för torsk i området för den planerade vindkraftparken.
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Figur 26. Karta över sannolikheten för lekområden för sill i området för den planerade vindkraftparken.

5.7.4 Fåglar
Östersjön hyser även ett stort antal fågelarter som antingen är havslevande, kopplade till dess
skärgård eller stränder eller som utnyttjar havsområdet för födosökning, rastning och eller flyttstråk.
De sjöfågelarter som lever vid Östersjön kan grovt delas in i tre gruppen: de som lever på fisk och
andra djur i vattenmassan, de som äter växter på grunt vatten och de som främst dyker efter musslor
och andra bottenlevande djur. De fågelarter som lever på fisk och växter hyser generellt stabila eller
ökande bestånd. Exempelvis utvecklas växtätande arter som änder, svanar och sothönor stabilt eller
till och med positivt i Östersjön, men även fiskätande fåglar som sillgrisslor, skarvar och skrakar har
en stabil utveckling. Däremot minskar många fågelarter som lever på bottendjur. Exempel på sådana
arter är bland annat ejder, alfågel och sjöorre, vars bestånd minskar på grund av bland annat brist på
näringsrik föda, främst musslor, mänsklig påverkan (fiske, oljeutsläpp, jakt m.m) och en förändrad
könskvot (underskott på honor) (Ottvall, 2021; HavsUtsikt, 2012; Livet i havet, 2021).
Generellt gäller dock att havslevande fåglar finns högt upp i näringsväven, varför förändringar i
livsmiljön till följd av klimatförändringar, fiske och övergödning återspeglas i havsfåglarnas beteende.
Förändringar i fåglarnas beteende är därför en viktig indikator på vad som händer i Östersjön, och
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forskningsprojekt gällande ett flertal fågelarter (alfågel, sillgrissla, storskarv m.m.) pågår, vilket bidrar
till kunskap om hur Östersjön långsiktigt bör förvaltas (Baltic Seabird Project, 2021).
Det finns inga specifika uppgifter om förekomsten av fågelarter inom aktuellt projektområde eller om
området utnyttjas som häcknings-, födosöknings-, övervintrings- och/eller rastningsområde för olika
fågelarter. Det tämligen stora vattendjupet (> 100 meter) gör det troligt att ejder, alfågel och andra
arter som lever på bottenlevande djur sannolikt inte nyttjar området i någon större omfattning.
Nämnda arter förekommer på grundare vatten, med djup ned till 30–40 meter. Fiskätande arter kan
dock tänkas nyttja området.
Vidare passerar olika fågelarter centrala Östersjön på bred front under sina flyttperioder. Exakt var
sträcket går beror på väderförhållanden, såväl lokalt som på större geografisk nivå. Ett av de mer
huvudsakliga sträckleden kan dock sägas beröra nordvästra delen av området, se Figur 27. I praktiken
sker det dock sannolikt sträckrörelser även genom andra delar av området.

Figur 27. Sträckvägar för fåglar inom det aktuella området (Naturvårdsverket, 2013; Artportalen, 2022).
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Den planerade vindkraftparken Erik Segersäll ligger dock inte inom något känt övervintringsområde
för fågel, se Figur 28.

Figur 28. Övervintringsområde för fågel inom området för den planerade vindkraftparken (Marine Observation and Data
Network (EMODnet).

5.7.5 Fladdermöss
Fladdermöss kan röra sig över stora ytor, även till havs. Genomförda studier har visat på fynd av tio
olika arter varav två av dessa, vattenfladdermus (Myotis daubentonii) och dammfladdermus (Myotis
dasycneme) identifierades upp till 10 km från kusten. Studierna har genomförts över havet och vid
öar vid Kalmarsund och Öresund. Flyttande arter flyger t.ex. obehindrat tvärs över havet mellan
Danmark och Sverige. Fladdermöss ger sig främst ut över havet för att jaga insekter för att därefter
återvända in till land. De flesta arter av fladdermöss flyger främst under goda väderförhållanden med
svagare vindar (<5 m/s), med undantag för arterna dvärgfladdermus och stor fladdermus som setts
flyga vid vindar upp till 9-10 m/s. Fladdermusen flyger generellt på höjder under 40 meter över
havet, endast enstaka individet har observerats på högre höjder (Naturvårdsverket, 2007).
Det finns inga kända observationer av fladdermöss inom eller i närheten av den planerade
vindkraftparken Erik Segersäll.
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5.8

Landskapsbild

Området där Erik Segersäll planeras domineras av öppet hav med långa siktlinjer. Avståendet mellan
projektet och bebyggelse är stort. Närmaste landområde med bebyggelse är beläget i Stockholms
skärgård 55 km väster om Erik Segersäll då närmaste landområde, Gotska Sandön, inte har några
permanent boende.

5.9

Kulturmiljö

Kulturmiljön avser den del av miljön som är påverkad av människor och som i varierande grad har
präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. Kulturmiljön är en del av kulturarvet och
omfattar såväl landskapets fysiska innehåll som immateriella företeelser så som ortsnamn. En
kulturmiljö kan omfatta till exempel ett större landskapsavsnitt men även en enskild lämning eller
anläggning (RAÄ, 2021).
Projektområdet berör inga områden som är av riksintresse för kulturmiljövård. Inom projektområdet
finns inte heller några registrerade kulturhistoriska lämningar i Riksantikvarieämbetets databas
Fornsök. De närmaste lämningarna finns utanför Gotska Sandön, cirka 13 kilometer söder om Erik
Segersäll, se Figur 29.
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Figur 29. Kulturhistoriska lämningar inom det berörda området.

5.10 Rekreation och friluftsliv
Grundförutsättningarna för friluftsliv är att naturen är tillgänglig på olika sätt samt att den har en viss
kvalité. Friluftsliv bidrar till förståelse för naturen, bidrar till regional utveckling och ger hälsa
(Naturvårdsverket, 2021). Rekreation är aktiviteter som har en positiv påverkan på människors
välmående. Tillgången till rekreationsområden, främst grönområden, har visat vis ha ett stort värde
för den mentala och fysiska hälsan (Boverket, 2021).
Då vindkraftparken är belägen långt ut till havs berör den inga utpekade områden av riksintresse för
friluftsliv och rörligt friluftsliv. Området lämpar sig dock för rekreation och friluftsliv, så som segling,
fritidsfiske och annan verksamhet på vatten, även om det förekommer i mindre utsträckning.

5.11 Naturresurshushållning
Det aktuella projektområdet ligger inte inom några områden som är utpekade som viktiga för
utvinningen av naturresurser såsom sandutvinning.
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5.12 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om kvaliteten i luft, vatten, mark eller miljön i övrigt.
Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar grundvatten och ytvatten, det vill säga sjöar, vattendrag
och kustvatten. Normernas syfte är att säkra Sveriges vattenkvalitet (Vattenmyndigheterna, 2021).
Miljökvalitetsnormer finns angivna per vattenförekomst och anger det kvalitetskrav som vattnet ska
uppnå vid en viss tidpunkt. Alla vattenförekomster ska uppnå normen god status eller god potentiell
status och statusen får inte försämras (VISS, 2021).
Då Erik Segersäll ligger i Sveriges ekonomiska zon överlappar projektområdet inga
ytvattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer.

5.13 Klimat
Havsområdena reglerar klimatet genom att ta upp stora mängder överskottsvärme och koldioxid från
atmosfären. Enligt IPCC rapport från 2019 har mer än 90 % av överskottsvärmen och uppemot 30 %
av koldioxidutsläppen tagits upp av haven. Kustekosystemen, med växtlighet som sjögräsängar och
mangrove, bidrar till att mildra klimatförändringarna genom att binda kol (Naturskyddsföreningen,
2021).
Haven påverkas även av klimatförändringarna genom stigande havsnivåer som ett resultat av
avsmältning av glaciärer och inlandsisar i kombination med ökad uppvärmning vilket ökar
havsvattnets volym. Uppvärmning av haven leder till att ytvattnet för med sig värme ner till djupare
vatten vilket i sin tur påverkar havscirkulationen. Östersjön är det hav på Norra halvklotet som värms
upp allra snabbast. Påverkan på havens fysik och kemi påverkar i sin tur även havens ekosystem och
arter vilket t.ex. kan leda till att fler fiskbestånd rör sig mot polerna och att arters
utbredningsområden förändras (Naturskyddsföreningen, 2021).
Då vindkraft är en förnybar energikälla bidrar en havsbaserad vindkraftpark till omställningen av
energisystemet. Vindkraften är idag den energikälla som används i kommersiell skala, som har lägst
klimatpåverkan. IPCC har beräknat livscykelutsläpp av växthusgaser från olika elproduktionstekniker
vilka har visat att den havsbaserade vindkraften har lägre utsläpp än såväl den landbaserade
vindkraften som solceller och kärnkraft. Huvudsakligen uppstår klimatpåverkan vid tillverkningen av
själva verket (Naturskyddsföreningen, 2021).
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5.14 Näringsliv och infrastruktur
Väster, norr och öster om den planerade vindkraftparken återfinns vältrafikerade farleder för
sjöfarten, se Figur 18. Vidare finns ett antal utpekade MSA-ytor tillhörande närliggande flygplatser
väster och söder om projektområdet Erik Segersäll. MSA-ytans radie är 55 kilometer och ingen av
dessa berör det aktuella projektområdet, se Figur 18.
Utöver de stora farleder som är av riksintresse för sjöfarten, används även andra sjöfartsleder inom
området. Data för en stor mängd fartyg så som container- och tankfartyg visar trafiken i förhållande
till den planerade vindkraftparken Erik Segersäll, se Figur 30 och Figur 31. Nordvästra delen av Erik
Segersäll berör ett område som idag i viss mån trafikeras av fraktfartyg.

Figur 30. Karta över den årliga trafiken 2020 för fraktfartyg inom det aktuella området för den planerade vindkraftparken.
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Figur 31. Karta över den årliga trafiken 2020 för tankfartyg inom det aktuella området för den planerade vindkraftparken.

5.15 Fiske
Yrkesfisket är en maritim näring med betydelse för livsmedelsförsörjning och livsmedelsproduktion,
vilken även ger upphov till landbaserade arbetstillfällen (Jordbruksverket, 2021). Historiskt sett har
det kommersiella fisket i Östersjön varit inriktat på arterna skarpsill, sill/strömming och torsk. Då
beståndssituationen för flera bestånd har varit dålig de senaste åren finns numera beslut riktade mot
yrkesfisket vad gäller vissa arter. Inför 2022 innebär beslutet att det är förbjudet med riktat
yrkesfiske på torsk i hela Östersjön. Det är även förbjudet med riktat fiske av sill i västra Östersjön
samt förbjudet att yrkesmässigt fiska lax söder om Åland. Sammantaget innebär detta en minskning
av Sveriges totala fiskemöjligheter. Det finns dock begränsade undantag gällande småskaligt kustnära
fiske som fortsatt kommer att kunna bedrivas (Regeringen, 2021).
Planerad vindkraftpark Erik Segersäll är belägen inom ett område där det enligt internationella
geodata bedrivs fiske i relativt liten omfattning, Figur 32.
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Figur 32. Kommersiellt fiske inom det aktuella området under 2020, fartygstäthet per h/1x1 km/månad (EMODnet, 2020).

Tråldrag i och omkring Erik Segersäll visar att fiske med trål har förekommit på flera platser inom
området de senaste åren, se Figur 33. Då fisken är en rörlig resurs varierar platsen där fisket bedrivs.
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Figur 33. Tråldrag i/kring området för Erik Segersäll under åren 2013-2021 (Havs- och Vattenmyndigheten, 2021)

5.16 Planförhållanden
5.16.1 Havsplaner
Havs och Vattenmyndigheten (HaV) ansvarar för att ta fram havsplaner för Sverige som visar statens
samlade syn på hur havet ska användas. För Östersjön antogs havsplanen av regeringen i början av
2022. Östersjön är indelat i fem havsområden och den planerade siten är lokaliserad inom det
område som benämns Norra Östersjön, Sjöområde öst Stockholm (Ö204), se Figur 34.
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Figur 34. Utpekade områden i havsplanen för Norra Östersjön (Havs- och Vattenmyndigheten, 2021).

Generellt anges i havsplanerna för Östersjön att vindkraft är olämpligt i flera områden, främst på
grund av att Försvarsmakten har omfattande intressen inom området i form av t.ex.
sjöövningsområden. Vidare finns även ett flertal platser med höga naturvärden som i havsplanerna
pekas ut som olämpliga för vindkraft. Vidare nämns även populationen av alfågel som särskilt känslig
för negativ påverkan från vindkraft.
Området Ö204, inom vilket vindkraftparken planeras att lokaliseras, är i havsplanen utpekat som
”generell användning”, det vill säga ett område där ingen särskild användning har företräde. Däremot
har områden som markeras av sina egna geografiska markeringar, såsom sjöfart, företräde där de
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anges. Då det i Norra Östersjön råder goda vindförhållanden och lämpliga djup så lämpar sig området
för havsbaserad vindkraft och det finns riksintresseanspråk för vindbruk längs hela kusten från
Norrtälje till Oxelösund. Det aktuella området för den planerade vindkraftparken pekas i havsplanen
ut med benämningen Energi: Andra anspråk för vindkraft och har i havsplaneringsprocessen
identifierats som allmänt intresse av väsentlig betydelse för energiutvinning, se Figur 35. Området
bedöms ge förutsättningar för flytande vindkraftverk.

Figur 35. Utpekade områden för energiproduktion i havsplanen.

Den planerade vindkraftparken gränsar även till områden för sjöfarten både i norr, väster och öster.
Inom dessa områden ska sjöfartsverksamheten bibehållas och trafiksäkerheten avseende tillräckliga
manöverutrymmen beaktas.
5.16.2 Helcom
För Östersjöområdet finns en regional miljökonvention, Helsingsforskonventionen, som genomförs
av en grupp benämnd Helcom. Syftet med konventionen är att skydda Östersjöns marina miljö och i
arbetet behandlas frågor såsom övergödning, skydd och bevarande av biologisk mångfald i havet
samt spridning av miljöfarliga ämnen. Inom Helcom har en aktionsplan tagits fram av de ministrar
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runt Östersjön som ingår i gruppen. Syftet med aktionsplanen är att återställa Östersjön till god
ekologisk status till 2021.
I aktionsplanen anges havsbaserad vindkraft som en av de aktiviteter som påverkar Östersjön.
Helcoms ambition är att arbeta för att ständigt förbättra hållbara aktiviteter till havs. I planen anges
vidare att expansionen av den havsbaserade vindkraften är nödvändig för att nå klimatmålen till år
2030 och 2050. Bland annat ska studier genomföras avseende undervattensljud från installation, drift
och avveckling av havsbaserade vindkraftparker. Därefter avser Helcom att vidta vidare åtgärder
beroende på resultatet av studien som ska vara genomförd till 2026.

5.17 Risk och säkerhet
Uppförandet av en vindkraftpark till havs ställer höga krav på säkerhet, och säkerhet kommer att
vara en högprioriterad fråga genom projektets samtliga faser. Riskerna med storskaliga
vindkraftsprojekt till havs kan kategoriseras enligt följande kategorier:
• Risker för människors hälsa
• Risker för miljö
• Risker för enskild eller allmän egendom
Risker för människors hälsa kan uppstå vid till exempel när arbete måste utföras på hög höjd eller
över vatten, arbete som innefattar tunga lyft eller som innebär hantering av elektrisk utrustning
(högspänning). Risker för miljön kan bestå av utsläpp av olika slag, störande ljud eller av
bottensediment som rörs upp och sprids vid anläggningsarbeten. Risker för skador på allmän eller
enskild egendom kan till exempel uppstå vid fartygsrörelser i projektområdet eller vid hantering av
tunga komponenter. En särskild risk utgörs av stridsmedel eller ammunition som kan finnas kvar på
platsen. Detta kommer därför att kartläggas noggrant i undersökningsfasen.
Den generella hanteringen av risker kan beskrivas i olika åtgärdssteg. I första hand ska risken
elimineras genom att helt undvika det riskfyllda arbetsmomentet eller om möjligt ersättas av ett
mindre riskfyllt moment. Nästa steg är att reducera sannolikheten och konsekvensen av en
riskhändelse samt att ha beredskap för åtgärder om risken skulle falla ut. Den personliga
skyddsutrustningen utgör den sista skyddsbarriären för arbetsplatsolyckor, som dock inte på något
sätt kan ersätta andra åtgärder.
Det finns olika strukturerade metoder för att arbeta med risk och säkerhet. Deep Wind Offshore och
våra ägare har lång erfarenhet från säkerhetsupplägg, rutiner och verktyg från stora projekt och drift
inom
• shipping
• elproduktion och -nät
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• offshore olja- & gas
Det finns även effektiva analysverktyg att tillgå, t.ex. HAZID och HAZOP m.fl.
I denna typ av projekt upprättas normalt en så kallad HSSE Plan (Health, Safety, Security and
Environment Plan) som beskriver hur projektet kommer att planera, hantera, övervaka och
samordna frågor kring hälsa, säkerhet och miljö under projektets olika faser. Denna utvärderas
fortlöpande under projektet samtidigt som man kontinuerligt gör riskanalyser av kommande arbeten.
Så snart en risk identifieras ska den följas av en åtgärd.
Vid upphandling av underleverantörer säkerställs att projektets säkerhetsrutiner åtföljs. Risker
kommer att beskrivas närmare i MKB.
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6 POTENTIELL MILJÖPÅVERKAN
Den påverkan som den planerade vindkraftparken Erik Segersäll kan ge upphov till uppstår i de olika
faser som redovisas i beskrivning av verksamheten i avsnitt 3.2. Påverkan kan uppstå under de
förberedande undersökningarna, i anläggningsfasen, i driftsfasen eller i avvecklingsfasen. Störst
påverkan på miljön bedöms de arbeten som sker under anläggningsfasen ha.
Nedan redogörs för de potentiella miljöeffekter som vindkraftparken Erik Segersäll kan medföra och
som därmed även måste beaktas i den kommande processen. I den kommande
miljökonsekvensbeskrivningen kommer miljöeffekterna beskrivas mer djupgående och
konsekvenserna bedömas. Bedömningarna kommer att utgå ifrån ett ”worst-case scenario”.

6.1

Geologi och bottenförhållanden

Den främsta påverkan på geologi och bottenförhållande som uppstår vid etableringen av
vindkraftparken Erik Segersäll utgörs av förlust av substrat samt tillförsel av hårda strukturer i form
av förankring av de flytande fundamenten samt internkabelnät. Bottenytan som upptas bedöms dock
bli mycket liten i jämförelse om fundamenten hade varit bottenfasta.

6.2

Hydrografi

Vindkraftparken Erik Segersäll är belägen långt från kusten vilket gör att påverkan på hydrografin
bedöms bli mycket begränsad. Marginell påverkan kan ske vad gäller våghöjd och strömriktningar i
närheten av vindkraftverkens fundament.

6.3

Skyddade områden

Den planerade vindkraftparken bedöms inte påverka några skyddade områden. Utifrån nuvarande
kunskapsunderlag bedöms inte heller någon påverkan uppstå på de Natura 2000-områden som ligger
vid Gotska Sandön respektive Stockholms skärgård. Detta kommer belysas ytterligare i MKB.

6.4

Naturmiljö

6.4.1 Bottenlevande djur och växter
Påverkan på botten kommer att bli begränsad då Erik Segersäll kommer att uppföras med flytande
fundament som förankras i botten med vajrar och därmed har mindre bottenkontakt än bottenfasta
fundament. Trots att påverkan är mindre kan den orsaka vissa förhöjda ljudnivåer och spridning av
sediment vid förankringen. Negativ påverkan i form av spridning av sediment vid nedläggning av
internkabelnätet kan även komma att uppstå. Sedimentpartiklar som virvlar upp kan främst påverka
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syreupptagningsförmågan hos fiskyngel (Naturvårdsverket, 2013). Trots att den fysiska påverkan på
botten är liten kan vajrarna innebära uppvirvling och spridning av sediment vid bottenförankringen
även under driftsfasen. Detta kan även orsaka vissa förhöjda ljudnivåer.
Under anläggningsskedet kan även bottenfaunan i det direkta närområdet kring
bottenförankringarna påverkas temporärt, men generellt sker en återkolonisation relativt fort.
Positiv påverkan i form av påväxt och reveffekter kommer även att uppstå i de fall bottenförankrade
fundament används, och förväntas i dessa fall utgöra nya livsmiljöer för hårdbottenlevande alger och
djur. De nya habitaten ökar födotillgången samt skapar skydd mot starka strömmar och predatorer
vilket även ökar koncentrationen av mobil fauna, såsom fisk, i närheten av reven (Naturvårdsverket,
2008). Med en flytande anläggning blir reveffekten mindre. Då den slutliga tekniska lösningen för
vindkraftparken ännu inte är beslutad så kan inte heller omfattningen av reveffekten anges i
dagsläget.
6.4.2 Marina däggdjur
Marina däggdjur påverkas främst av olika ljudkällor under vattnet så som fartygstrafik. Marina
däggdjur är särskilt känsliga för förhöjda ljudnivåer under tiden då de förökar sig. Det är framför allt
tumlaren som är känslig för ljudstörningar men även vissa sälar kan påverkas negativt av ljud
(Naturvårdsverket, 2012). Vid anläggning av vindkraftparken kommer viss påverkan ske genom det
ljud som skapas vid förankring av de flytande fundamenten, vid transporter inom parken samt vid
nedläggning av internkabelnätet. Påverkan under anläggningsfasen bedöms dock bli liten då
fundamenten inte kommer att bottenförankras på samma sätt som bottenfasta fundament genom
pålning, därför bedöms ljudnivåerna inte leda till samma effekter (till exempel. hörselskador).
Tumlare skulle dock kunna skrämmas tillfälligt och vid vissa moment under anläggningsfasen.
Luft- och vattenburet buller kan även störa sälar, studier har dock inte kunnat påvisa några
långvariga signifikanta effekter av den typen av påverkan (Naturvårdsverket, 2012). Förhöjda
bullernivåer vid vissa arbetsmoment skulle kunna riskera att tillfälligt skrämma sälarna eller maskera
deras kommunikation.
Under själva driftsfasen skulle vajrarna som förankrar vindkraftverken kunna ge upphov till viss
uppvirvling och spridning av sediment vid bottenförankringen samt förhöjda ljudnivåer vilket kan ge
en påverkan på marina däggdjur. Denna påverkan kommer att analyseras vidare och presenteras i
kommande miljökonsekvensbeskrivning.
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6.4.3 Fiskar
Ljud från vindkraftverken kan under drifttiden påverka fisk, utifrån det forskningsunderlag som finns
idag bedöms påverkan dock vara liten. Ökade bullernivåer vid till exempel transport av
vindkraftverken och förankring på botten kan påverka fiskens orienteringsförmåga och förmågan att
lokalisera byte. Fiskar är särskilt känsliga för förhöjda ljudnivåer under lekperioden. Internkabelnätet
kan även ge upphov till påverkan på ålar som tillfälligt kan ändra riktning eller fördröjer sin passage
vid kabeln till följd av det elektriska och magnetiska fält som uppstår. Dock har ingen betydande
effekt av sjökablar på fisk kunnat påvisas. Som nämnts i avsnittet ovan så kan vindkraftverkens
fundament, i det fall de etableras med bottenfundament, även agera habitat vilket då skulle kunna
öka mängden småfisk i det aktuella området (Naturvårdsverket, 2008). Den effekt som flytande verk
skulle kunna ha är en påväxt i form av sjögräs samt snäckor och musslor.
Under själva driftsfasen skulle vajrarna som förankrar vindkraftverken kunna ge upphov till viss
uppvirvling och spridning av sediment vid bottenförankringen samt förhöjda ljudnivåer vilket kan ge
en påverkan på fisk. Denna påverkan kommer att analyseras vidare och presenteras i kommande
miljökonsekvensbeskrivning.
6.4.4 Fåglar
Vindkraft kan generellt sett påverka fåglar på tre olika sätt: genom att de förolyckas till följd av
vindkraftverkens roterande vingar/genom att de flyger in i verkens torn (det vill säga dödliga
olyckor), genom förlust av livsmiljöer eller genom barriäreffekter som innebär att fåglar undviker att
flyga i närheten av vindkraftverk. Hur stor flygdödlighet som noterats vid vindkraftparken beror av
verkens placering i relation till topografi och omgivande miljö. Fåglar som häckar, övervintrar eller
rastar löper större risk att förolyckas än de som enbart passerar området under flyttperioden
(Naturvårdsverket, 2017).
Arter som lommar och havssulor undviker vindkraftparker till havs i hög utsträckning, liksom
skäggdopping och stormfågel. Vidare finns det en hel del arter som undviker vindkraftverk till havs,
men i varierande omfattning och inte lika konsekvent som tidigare nämnda arter såsom sjöorre,
alfågel, mindre lire, tordmule, sillgrissla, dvärgmås och kentsk tärna. Undvikandet korrelerar med om
vindkraftverket är i drift eller inte. Vidare finns ett flertal arter som inte bedöms påverkas alls av den
havsbaserade vindkraften såsom ejder, tretåig mås, fisktärna och silvertärna. Måsfåglar och olika
skarvar bedöms dock attraheras av vindkraftverken, till stor del på grund av att dessa fundament
erbjuder sittplatser (Naturvårdsverket, 2017).
Vindkraftparken Erik Segersäll kan eventuellt komma att påverka flyttande fåglar negativt då parken
är belägen inom ett område som används som flyttstråk på bred front över Östersjön. Parken berör
dock inga kända rastområden eller andra områden med betydelse för fågellivet. Då parken är
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belägen långt ute till havs på stort djup berör den inte heller några miljöer som är särskilt goda
livsmiljöer för ett flertal fåglar, så som utsjöbankar (Naturvårdsverket, 2008).
I kommande MKB kommer påverkan på fåglar beskrivas ytterligare.
6.4.5 Fladdermöss
Vindkraftverk kan påverka fladdermöss genom att djuren träffas av verkens roterande vingar vilket
leder till att de dör direkt eller drabbas av skador som de senare dör av. Ofta drabbas lokala eller
icke-flyttande populationer och inte bara flyttande arter. Men även fladdermusens sätt att jaga och
förflytta sig är avgörande för artens dödlighet. Dödligheten vid vindkraftverk till havs i Svenska vatten
är dock svår att bestämma då det ännu inte genomförts några sådana studier på hur havsbaserade
vindkraftverk påverkar fladdermöss (Naturvårdsverket, 2017). Påverkan på fladdermöss från den
planerade vindkraftparken Erik Segersäll är därför svår att bedöma i dagsläget.

6.5

Landskapsbild

En vindkraftsanläggning förändrar generellt den rådande landskapsbilden och det visuella intrycket
av landskapet. Synligheten påverkas av avstånd, terräng mellan betraktaren och objektet (vegetation
och bebyggelse), tid på dygnet samt väder. Upplevelsen av förändringen är subjektiv och varierar
därmed med betraktaren och dennes förväntningar på landskapsbilden. Människan har svårt att
bedöma höjd och storlek på ett objekt om det inte finns något känt föremål att relatera till. Höga
föremål långt bort kan tolkas som att de är små och står nära och vice versa.
Då Erik Segersäll är lokaliserad långt ut i havsområdet, över 30 kilometer från Gotska Sandön och 55
kilometer från Stockholms skärgård, bedöms påverkan på landskapsbilden vara begränsad. Påverkan
består av förändring avseende landskapsbilden främst i ytterskärgård och för den som är till havs.
Vindkraftparken kan komma att bli synlig på öppna platser för den som rör sig med båt i det
omgivande landskapet, särskilt när det råder god sikt, eftersom verken är upp till 370 meter höga.
Som tidigare beskrivits så ligger farleder helt nära vindkraftparken.
Synbarheten i landskapet förstärks även av de varningslampor, hinderbelysning, som kommer att
vara tända enligt gällande föreskrifter. Ytterligare utredningar av påverkan på landskapsbilden
kommer att presenteras i kommande MKB.
Inför planering av fotomontage och eventuella andra visualiseringar har en modell tagits fram
baserad från laserdata över området, där såväl skogshöjd som markhöjd har lagts in. I Bilaga 2
presenteras en första visualisering i form av synbarhetsmodeller från några av de utsiktspunkter
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utmed kusten i kringliggande kommuner som är intressanta ur landskapsperspektiv, presenterade i
Figur 31.
Visualiseringen görs genom att vindkraftverken placeras in i modellen av utsikten från visualiseringseller utkikspunkten. För varje vy/utsikt genereras med en bild med synliga vindkraftverk och en med
röda cirklar som beskriver rotorbladens läge för såväl synliga som dolda verk. Röda ringar under
horisonten betyder därför att verken befinner sig på för stort avstånd för att vara synliga över
horisonten, röda ringar mot en framförliggande skog eller ö betyder att de befinner sig bakom detta
”hinder” och därför inte är synligt. Även synliga verk förses med ringar, men i dessa fall räcker det
med att zooma in i bilden för att förstå vilket av de synliga verken som är markerade.
Efter samråd med myndigheter, och eventuellt önskemål från berörda, kommer ytterligare
utsiktspunkter att visualiseras med såväl laserdata som fotomontage.
Från de visualiseringspunkter (VP) som valts för att initialt undersöka möjlig synlighet, se Figur 31 och
Bilaga 2, beräknas vindkraftparken endast vara helt synlig från Gotska Sandön (VP13) där avståndet
från betraktare till park är ca 33,5 km (se Figur 36), och från Korsö (VP11, bilaga 2) där avståndet är
ca 43 km. Synligheten från flera av visualiseringspunkterna som befinner sig på ungefär samma
avstånd begränsas av terräng, vegetation och infrastruktur, vilket är fallet med Nämndö (VP9) på ca
48 km avstånd där man från vald punkt inte kan se parken alls (se bild i Bilaga 2). På längre avstånd
spelar också jordens krökning in. Detta innebär att endast de närmsta verkens yttre bladdelar kan
skymtas från Nåttarö (VP6), som befinner sig på ett avstånd av ca 63 km, men att inte någon del alls
är synlig från visualiseringspunkten på Fårö (VP12) där avståndet är ca 70 km, se Figur 34. I det fall
betraktaren finns på en utkikspunkt, som till exempel på Vårdkaseberget på Muskö (VP8), finns viss
synbarhet trots att avståndet är ca 67 km, se Figur 33.
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Figur 31. Visualiseringspunkter som kan användas som fotopunkter i fortsatt utredning och MKB.

Figur 32. Synlighet från Gotska Sandön med avstånd av ca 33,5 km. De främre raderna av verk avtecknar sig mot
horisonten. I mörker kommer även hinderbelysningens blinkande synas. Den infällda bilden visar vindkraftverkens läge
oavsett om de är synliga eller ej. Varje rotordiameter är markerad med en röd ring.
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Figur 33. Utsikt från Vårdkaseberget på Muskö. Trots avståndet om ca 67 km är verken troligtvis synliga över horisonten där
de inte skyms av terräng och växtlighet. Den infällda bilden visar vindkraftverkens läge oavsett om de är synliga eller ej.
Varje rotordiameter är markerad med en röd ring.

Figur 34. Synlighet från Fårö på ett avstånd om ca 70 km. Samtliga vindkraftverk hamnar under horisonten och kommer inte
vara synliga från stranden. Den infällda bilden visar vindkraftverkens läge oavsett om de är synliga eller ej. Varje
rotordiameter är markerad med en röd ring.

6.6

Kulturmiljö

Den planerade vindkraftparken bedöms inte påverka några kända arkeologiska lämningar. Flera
dokumenterade fartygsvrak förekommer i Östersjön men inget av dessa ligger inom projektområdet.
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Erik Segersäll bedöms därför inte påverka kulturmiljön i området varken under anläggnings- eller
driftsfasen.
Om tidigare okända marinarkeologiska lämningar eller andra kulturhistoriska lämningar påträffas i
samband med undersökningarna kommer arbetet stoppas och en anmälan göras i enlighet med
kulturmiljölagen (1988:950).

6.7

Rekreation och friluftsliv

Då den planerade vindkraftparken Erik Segersäll ligger långt ut till havs bedöms den ha begränsad
påverkan på rekreation och friluftslivet på land. Vindkraftparken kommer vara synlig från Gotska
Sandön och därmed kunna förändra upplevelsen av horisonten, medan synligheten från Fårö är
ytterst liten.
För den som normalt är van vid att ha öppet hav vid vistelse på vatten kommer förändringen av
synupplevelsen vara påtaglig. Det finns under drift av vindkraftparken inte finnas några
begränsningar i hur nära verken eller parken man får vistas.
En viss påverkan kan uppstå under anläggningsskedet vid uttransport av vindkraftverk och
anläggningsdelar förbi de utpekade farlederna där fritidsbåtar potentiellt kan förekomma. Påverkan
består främst av ökad fartygstrafik, buller och eventuella avspärrningar under en begränsad tid.

6.8

Miljökvalitetsnormer

Den planerade vindkraftparken i sig bedöms inte ha någon påverkan på miljökvalitetsnormer då
området ligger utanför utpekade ytvattenförekomster. Under anläggningsskedet kan dock påverkan
uppstå vid transport av vindkraftverken och andra anläggningsdelar ut till den aktuella platsen.
Arbetsfartyg riskerar att medföra en påverkan i form av utsläpp av avgaser. Påverkan bedöms dock
bli så ringa att vare sig den ekologiska eller kemiska statusen i berörda ytvattenförekomster bedöms
påverkas negativt. Verksamheten bedöms därmed inte försämra eller försvåra statusen i dessa
ytvattenförekomster. Eventuell påverkan på miljökvalitetsnormer kommer att redogöras för
ytterligare i kommande MKB.

6.9

Klimat

Vindkraftparken kommer att ha en viss påverkan på klimatet, främst under anläggningsskedet
(produktion av vindkraftverken, transporter, installationsarbeten etc.) men även under
avvecklingsskedet (främst transporter). Sammantaget har den havsbaserade vindkraften under hela

65

Erik Segersäll
Havsbaserad vindkraftpark

livscykeln utsläpp av växthusgaser motsvarande i genomsnitt 11 gram CO2 eq/kWh, vilket kan
jämföras med en storskalig solcellsanläggning som har utsläpp på 41 gram CO2 eq/kWh och kolpulver
som släpper ut 820 gram CO2 eq/kWh (Naturskyddsföreningen, 2021). Den negativa påverkan på
klimatet från den planerade vindkraftparken kommer att vara begränsad i omfattning och tid.
Vindkraftparken kommer även att ha en positiv påverkan på klimatet då den bidrar till Sveriges
klimatmål och omställningen till fossilfri elproduktion. Vindkraftparken skulle ha en kapacitet på cirka
20-26 TWh vilket skulle kunna förse ett mycket stort antal hushåll med förnybar el (20 TWh
motsvarar årsförbrukningen av el för hela Stockholms län 2020).
I den kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer påverkan på klimatet redogöras för
ytterligare.

6.10 Fiske
Då fiskeaktiviteten är relativt låg inom det planerade projektområdet bedöms ingen betydande
påverkan uppstå på yrkesfisket. Det fiske som idag bedrivs inom projektområdet kan komma att
begränsas inom själva parkområdet. Enskilda fiskare kan även komma att påverkas till viss del.
Påverkan på yrkesfisket kommer att utredas vidare samrådsprocessen och i kommande MKB.

6.11 Infrastruktur
Vindkraftparken bedöms få en viss negativ påverkan på sjöfarten. Parken är dock lokaliserad med
hänsyn till utpekade riksintresseområden för sjöfarten men identifierad data ger en indikation om att
det förekommer trafik även inom den västra delen av området för Erik Segersäll.
I den planerade vindkraftparkens närområde har Sveriges totalförsvar omfattande intressen i form av
bland annat sjöövningsområden. Anläggningar och verksamheter kan påverka riksintresseområdena
genom att de utgör fysiska hinder över, på eller under vattnet, vilket begränsas Försvarsmaktens
verksamhet för flyg och fartyg. Tekniska störningar kan även påverka sambands- och radarsystem,
vilket kan medföra begränsningar i flyg- och sjösäkerheten. Vindkraftparken är lokaliserad med
hänsyn till dessa utpekade områden och berör därför inte direkt Försvarsmaktens
riksintresseområde. Erik Segersäll bedöms därmed inte orsaka påtaglig skada på de utpekade
riksintresseområdena för totalförsvarets militära del.
Erik Segersäll bedöms inte heller ha någon påverkan på närliggande flygplatser då den inte ligger
inom några utpekade MSA-ytor.
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6.12 Planförhållanden
Den planerade vindkraftparken bedöms inte stå i strid med några befintliga planer för området.
Parken sammanfaller till stor del med det område som är utpekat i havsplanerna som särskilt
lämpligt för flytande vindkraft och bedöms därmed ligga i linje med denna.
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7 KUMULATIVA EFFEKTER
Kumulativa effekter uppstår när effekter från flera källor samverkar med varandra. Identifiering och
bedömning av kumulativa effekter är viktig vid bedömningen av en verksamhet eller åtgärds
miljöeffekter. För att kunna avgöra vilka de kumulativa effekterna blir är det viktigt att ha en tydlig
bild över hur delar av miljön påverkas av dels den aktuella åtgärden, dels av annat i
påverkansområdet.
I miljökonsekvensbeskrivningen kommer en identifiering och bedömning av kumulativa effekter
göras utifrån befintliga och tillståndsgivna verksamheter i området, samt i det fall det bedöms
relevant även för andra parker i tillståndsprocess. Kumulativa effekter kan utgöras av till exempel
påverkan på marina däggdjur och fåglar från de verksamheter som finns inom ett relevant
geografiskt område.
Inom det aktuella projektområdet finns i dagsläget inga planer på andra havsbaserade
vindkraftparker. Norr om Erik Segersäll planerar Njordr Offhore Wind AB parken Nordic Offshore
Delta av ungefär samma storlek som Erik Segersäll. Mellan Gotland och fastlandet planeras
ytterligare två parker av något mindre omfattning, se Figur 35.

Figur 35. Andra planerade vindkraftparker i Östersjön mellan Gotland och fastlandet (Vindbrukskollen, 2022-02-03).
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Eventuella kumulativa effekter kommer att undersökas under samråds- och utredningsfas och
beskrivas i MKB:n.
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8 PLANERADE UTREDNINGAR
Inför inlämning av tillståndsansökningar kommer ytterligare undersökningar och inventeringar att
genomföras. De utredningar som planeras redogörs för nedan.

8.1

Bottenundersökningar

Syftet med de geofysiska och geotekniska undersökningarna är att ge projektet information om
förutsättningarna för anläggningen av vindkraftparken. Undersökningarna kommer ligga till grund för
val av koncept och utformning av parken, samt för att bedöma havsbottens topografi, eventuell
förekomst av stridsmedel (minor etc.) och vrak eller andra kulturvärden på havsbotten. De
geotekniska undersökningarna kan komma att bestå av en eller flera av följande metoder: vibrocorer,
spetstryckssondering (CPT) och olika typer av provborrning. De geofysiska undersökningarna kan
komma att bestå av bottenprofilerande (seismiska) undersökningar med till exempel. sub-bottom
profilers (SBP) side scan sonar eller airgun.
Sedimentundersökningar utförs vid eventuella ackumulationsbottnar (där sedimentet ackumuleras
och kan förväntas ha förhöjt innehåll av föroreningar).

8.2

Naturmiljö

Ett antal inventeringar och utredningar kommer att genomföras avseende bottenflora och fauna,
fiskar och evertebrater, marina däggdjur, fåglar, fladdermöss samt vad gäller skyddade arter. För
flera av dessa kommer utredning i form av initiala skrivbordsstudier att genomföras. Inventeringar i
fält kommer även att genomföras där så krävs för att bedöma eventuell påverkan på naturmiljön.
Resultatet från genomförda inventeringar och undersökningar kommer ligga till grund för
vindkraftparkens utformning för att minimera påverkan på identifierade värden.

8.3

Kulturmiljö

Marinarkeologiska utredningar kommer utföras i syfte att kartlägga eventuella lämningar som i
dagsläget inte är kända.

8.4

Övriga utredningar

De övriga utredningar och analyser som kan komma att bli aktuella är bland annat synbarhetsanalys,
framtagande av fotomontage, hinderljusanimering, samt ljudberäkning och sjöfartsrelaterad
riskanalys.
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9 UTFORMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att upprättas som en del av
miljöbedömningsprocessen efter genomförd samrådsprocess. Syftet med MKB är att identifiera,
beskriva och bedöma de direkta och indirekta effekter och konsekvenser som verksamheten kan
medföra på människor och miljön. Innehållet i MKB framgår av 6 kap. 35 § för specifika
miljöbedömningar.
Planerad MKB kommer förslagsvis innehålla följande:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Icke teknisk sammanfattning
Inledning
Bakgrund och förutsättningar
o Metodik
o Tillståndsprocess och genomförda samråd
o Tidplan
Planerad verksamhet, inklusive följdverksamheter
Alternativredovisning
Områdesbeskrivning och lokalisering
Påverkan och konsekvenser av planerad verksamhet
Skyddsåtgärder
Kumulativa effekter
Samlad bedömning
Bilagor
Referenslista
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10 FÖRSLAG TILL SAMRÅDSKRETS
Samrådskretsen omfattar de myndigheter, verksamheter, organisationer, föreningar, näringsidkare
och allmänhet som kan beröras av vindkraftpark Erik Segersäll. I Bilaga 2 finns förslag på
samrådsparter som kan vara aktuella. Under samrådstiden kan ytterligare parter adderas till listan.
Med parterna kommer skriftligt samråd hållas. I vissa fall kommer även digitala möten hållas med
föredragning av projektet, frågestund och diskussioner samt insamling av synpunkter. I det fall det är
möjligt att organisera med hänsyn till Covid-19 kan även fysiska träffar ordnas med mindre
intressegrupper och i begränsad omfattning.
Allmänheten kommer att bjudas in till samråd via annonsering i dagspressen. Övriga parter kommer
kontaktas via direkt inbjudan från Deep Wind Offshore.

72

Erik Segersäll
Havsbaserad vindkraftpark

11 REFERENSER
Artdatabanken (2020). Östersjötumlare – en hotad population. SLU Artdatabanken. URL:
https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/dagens-rodlistade-art/ostersjotumlare/
Artportalen (2022). Fynd av sträckande fåglar runt norra Gotland, inklusive Gotska Sandön åren
2000–2022.
BalticEye (2021). Basfakta livet i Östersjön. Östersjöcentrum – Stockholm universitet. URL:
https://balticeye.org/sv/livsmiljoer/basfakta-livet-i-ostersjon/
Baltic Seabird Project (2021). Havsfågelforskning på Stora Karlsö. URL:
http://www.balticseabird.com/baltic-seabird-project/
Boverket (2021). PBL kunskapsbanken - rekreation. URL: https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/teman/ekosystemtjanster/verktyg/rakna/rekreation/
Durink, Jan; Skovoch, Henrik; Andell, Per (1993). Seabird distribution and numbers in selected
offshore parts of the Baltic Sea, winter 1992. Ornis Svecia 3:11-26, 1993.
Energiforsk (2021). Sektorskoppling för ett mer effektivt energisystem. Rapport 2021:764.
Energimyndigheten (2018). Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem - Delrapport 1: Framtidens
elsystem och Sveriges förutsättningar.
Havs och Vattenmyndigheten (2021). Förslag till havsplaner – Plankarta och
planeringsförutsättningar. URL: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering/havsplaner/forslag-till-havsplaner/karta-att-utforska.html
Havs och Vattenmyndigheten (2021). Fiskar och skaldjur i södra Östersjön och Öresund. URL:
https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/fakta-om-arter-och-livsmiljoer/fiskar-ochskaldjur/fiskar-och-skaldjur-i-sodra-ostersjon-och-oresund.html
Havs och Vattenmyndigheten (2021). Arter och livsmiljöer – Gråsäl. URL:
https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/arter-och-naturtyper/grasal.html
Havs och Vattenmyndigheten (2021). Arter och livsmiljöer – Marina däggdjur. URL:
https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/fakta-om-arter-och-livsmiljoer/marinadaggdjur.html

73

Erik Segersäll
Havsbaserad vindkraftpark

Havs och Vattenmyndigheten (2021). Arter och livsmiljöer – Tumlare.URL:
https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/arter-och-naturtyper/tumlare.html
Havs och Vattenmyndigheten (2020). Områden av riksintresse. URL:
https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/atgarder-skydd-och-rapportering/skyddadeomraden/riksintressen/omraden-av-riksintresse.html
Havsmiljöinstitutet (2019). Sveriges vattenmiljö – Så mår våra vatten – Tumlare. URL:
https://www.sverigesvattenmiljo.se/sa-mar-vara-vatten/2019/variabelgrupper/85/17/105
HavsUtsikt (2012). Östersjön sjöfåglar. HavsUtsikt – om svensk havsforskning och havets resurser, nr
2/2012. Stockholms och Umeås universitets marina forskningscentrum.
HELCOM (2021). Baltic Sea Action Plan – 2021 update. Baltic Marine Environment Protection
Commission.
Jordbruksverket (2021). Strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021-2026 – friska ekosystem och
hållbart nyttjande. URL:
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.3258773a179c55014dd4490d/1622622996825/ovr5
98.pdf
Livet i havet (2021). Fiskar i svenska hav. Livet i havet – digital fälthandbok om växter och djur i
svenska havsområden. Havsmiljöinstitutet. URL: https://www.havet.nu/livet/arter/fiskar
Livet i havet (2021). Fakta om Egentliga Östersjön. Livet i havet – digital fälthandbok om växter och
djur i svenska havsområden. Havsmiljöinstitutet. URL: https://www.havet.nu/egentliga-ostersjon
Länsstyrelsen Gotlands län (2018). Sjöfåglar utnyttjande av havsområden runt Gotland och Öland:
betydelsen av marint områdesskydd.
Länsstyrelsen Gotlands län (2017). Bevarandeplan för Natura 2000-området - SE0340097 Gotska
Sandön-Salvorev.
Länsstyrelsen Stockholm (2016). Bevarandeplan för Natura 2000-området - SE0110088 Bullerö-Bytta.
Länsstyrelsen Stockholm (2016). Bevarandeplan för Natura 2000-området - SE0110086 Fjärdlång.
Länsstyrelsen Stockholm (2016). Bevarandeplan för Natura 2000-området - SE110111 Huvudskär.
Naturskyddsföreningen (2021). Vindkraft – en viktig del i framtidens energisystem.

74

Erik Segersäll
Havsbaserad vindkraftpark

Naturskyddsföreningen (2021). Så påverkas haven av klimatförändringar. URL:
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sa-paverkas-haven-av-klimatforandringar/
Naturvårdsverket (2021). Ämnesområde – Friluftsliv. URL:
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/friluftsliv
Naturvårdsverket (2017). Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss. Rapport 6467, Vindval.
Naturvårdsverket (2013). Övervakning av sjöfåglar, 2013-08-29.
Naturvårdsverket (2012). Vindkraftens effekter på marint liv. Rapport 6488, Vindval.
Naturvårdsverket (2008). Miljömässig optimering av fundament för havsbaserad vindkraft. Rapport
5828, Vindval.
Naturvårdsverket (2007). Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra
Skandinavien. Rapport 5748, Vindval.
Nilsson, Leif; Hermansson, Claes (2021). Changes in numbers and distribution of wintering waterbirds
around Gotland 1969–2020. Ornis Svecica 31:78-93, 2021
Ottvall, Richard (2012). Ejderns och andra musselätande dykänders
minskning i Östersjön. Miljöforskningsberedningen, 2012. URL:
https://www.regeringen.se/contentassets/c6ace845a5244b99bc27215b4df29e0e/ejderns-ochandra-musselatande-dykanders-minskning-i-ostersjon
Regeringen (2021). 2022 års fiskekvoter för Östersjön beslutade. Näringsdepartementet. URL:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/2022-ars-fiskekvoter-for-ostersjonbeslutade/
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) (2021). Definition av kulturarv och kulturmiljö. URL:
https://www.raa.se/kulturarv/definition-av-kulturarv-och-kulturmiljo/
Skov et al. (2011). Waterbird Populations and Pressures in the Baltic Sea. TemaNord 2011:550.
SMHI (2021). Ladda ner oceanografiska observationer – Huvudskär ost WR boj. URL:
https://www.smhi.se/data/oceanografi/ladda-ner-oceanografiskaobservationer#param=waves,stations=all,stationid=33012
Svensk Vindenergi (2021). Havsbaserad vindkraft – en nyckel till industrins omställning.

75

Erik Segersäll
Havsbaserad vindkraftpark

Vattenmyndigheterna (2021). Miljökvalitetsnormer för vatten. URL:
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/miljokvalitetsnormer-for-vatten.html
Svensk Vindenergi (2021). Offshore wind development key to meet Sweden’s climate and growth
targets. THEMA Consulting Group.
VISS (2021). Miljökvalitetsnormer. URL: http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-iviss/miljokvalitetsnormer/Pages/default.aspx
Wind Europe (2019). Our energy, our future - How offshore wind will help Europe go carbon-neutral.

11.1 Referenser för dataunderlag till kartor
Energimyndigheten
http://www.energimyndigheten.se/
European Marine Observation and Data Network (EMODnet) Vessel density.
www.emodnet-humanactivities.eu/search-results.php?dataname=Vessel+Density
Havs och vattenmyndigheten
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/kartor-och-gis/karttjanster.html
Helcom
https://helcom.fi/
Lantmäteriet
https://www.lantmateriet.se/
Länsstyrelsen
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/
Metria
https://metria.se/
Naturvårdsverket

76

Erik Segersäll
Havsbaserad vindkraftpark

https://www.naturvardsverket.se/
Riksantikvarieämbetet
https://www.raa.se/
SGU
https://www.sgu.se/produkter/geologiska-data
Sjöfartsverket
https://www.sjofartsverket.se/sv/
Transportstyrelsen
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/samhallsplanering/Riksintressen/Kartor-overriksintressen
Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
https://viss.lansstyrelsen.se/
Vindbrukskollen
https://vbk.lansstyrelsen.se/

77

Erik Segersäll
Havsbaserad vindkraftpark

12 BILAGOR
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Bilaga 1 Förslag till samrådskrets
Aktuell Länsstyrelse
Länsstyrelsen i Gotlands län
Övriga Länsstyrelser
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kringliggande kommuner
Gotlands kommun
Södertälje kommun
Nynäshamns kommun
Haninge kommun
Tyresö kommun
Värmdö kommun
Österåker kommun
Norrtälje kommun
Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun
Trosa kommun
Myndigheter och verk
Havs- och vattenmyndigheten
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Transportstyrelsen
Försvarsmakten
Kustbevakningen
Kammarkollegiet
Naturvårdsverket
Energimyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Boverket
Sveriges Geologiska Undersökning
Statens geotekniska institut (SGI)
Svenska kraftnät
Vattenmyndigheten Norra Östersjön
Vattenmyndigheten Södra Östersjön
Naturhistoriska riksmuseet Riksantikvarietämbetet
Energimarknadsinspektionen

Näringsverksamheter
Sveriges Fiskares Producentorganisation
Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation
Stena Line
Viking Line
Tallink Silja
Njordr Offshore Wind AB (Baltic Offshore Delta)
Intresseorganisationer och experter
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
(SMHI)
Sveriges Lantbruksuniversitet
Svenska Naturskyddsföreningen
Birdlife Sverige
WWF
Greenpeace
Statens maritima och transporthistoriska museér
Flygplatser
Visby Flygplats
Stocholm Arlanda flygplats
Stockholm Bromma flygplats
Stockholm Skavsta flygplats
Norrköping-Kungsängens flygplats
Linköping-Saab flygplats (Linköping City Airport)
Länkoperatörer
Post- och telestyrelsen
Telia
Telenor
Hi3G Access AB (Tre)
Allmänheten och övriga särskilt berörda
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Bilaga 2 Visualiseringar
VP Visualisering utan symboler
1

Med symboler
Landsort, ca 78 km
Inga synliga verk finns i synfältet.

2

Torö, ca 79 km
Samtliga verk befinner sig bakom
öarna mellan Torö och Erik Segersäll

3

Knappelskär, ca 76 km
Samtliga verk befinner sig bakom
öarna mellan Knappelskär och Erik
Segersäll
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4

Nynäshamn Strandvägen, ca 75 km
Samtliga verk befinner sig bakom
öar och land mellan Knappelskär
och Erik Segersäll

5

Gjusskär ca 67 km
Samtliga verk befinner sig bakom
öarna mellan Gjusskär och Erik
Segersäll

6

Nåttarö, ca 63 km
Majoriteten av verken befinner sig
bakom horisonten mellan Nåttarö
och Erik Segersäll

7

Finns ej

Utö
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8

Muskö Vårdkaseberget, ca 67 km
Flera av verken kommer vara synliga
över horisonten mellan
Vårdkaseberget och Erik Segersäll

9

Nämndö, ca 48,2 km
Samtliga verk befinner sig bakom
öar och land mellan Nämndö och
Erik Segersäll

10

Dalarö ca 59 km
Samtliga verk befinner sig bakom
öar och land mellan Knappelskär
och Erik Segersäll
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11

Korsö ca 43 km
Flera av verken kommer vara synliga
över horisonten mellan Korsö och
Erik Segersäll

12

Fårö, ca 70 km
Inga synliga verk finns i synfältet
mellan Fårö och Erik Segersäll

13

Gotska Sandön, ca 32 km
Stora delen av vindkraftparken är
synlig i horisonten från Gotska
Sandön mot Erik Segersäll.
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Handläggare Hans Lyttkens, digitaliseringsstrateg

Ärende RS 2021/370
Datum 28 april 2022
Sida 1 (3)

Mottagare
Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Använda internetutskick som SMS eller
mail istället för brev till medborgarna
Förlag till beslut

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

2021-03-03 inkommer följande medborgarförslag.
”För att säkra att viktig post når medborgarna är meddelande via SMS eller
Mail ett säkrare sätt att kommunicera än postleverans. Det borde även vara en
besparing för Regionen. Tyvärr fungerar inte eftersändning av post från Hälsooch sjukvården. Post läggs också ofta i fel brevlåda. Önskemål om digitalt
meddelande kan vara frivilligt för de som så önskar. SMS påminnelse om
bokad tid kunde dessutom innebära att bokade tider används i högre
utsträckning. En kostnadsbesparing för både region och kund.”
Bedömning

Förslaget att i ökad utsträckning använda digitala kanaler ligger helt i linje med
regeringens angivna inriktning ”Digitalt först”. Så här uttrycker regeringen det:
” Digitalt först är (…) en princip som säger att digitala tjänster, när det är
möjligt och relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga sektorns
kontakter med privatpersoner och företag. (…) Målet är att det ska vara enkelt
att komma i kontakt med det offentliga Sverige. Vi måste tänka digitalt först”
Region Gotland arbetar kontinuerligt för att i allt högre grad uppnå detta.
Arbetet är prioriterat, men får inte gå fortare än att de grundläggande kraven på
rättssäkerhet och effektivitet uppnås.
Alla utskick oavsett kanal måste för det första göras inom de ramar som
lagstiftningen sätter. För det andra måste utskicken göras så att alla kan ta del
av dem. För det tredje har Region Gotland att ta hänsyn till de möjligheter och
begränsningar nuvarande och kommande IT-system medför.
De senaste åren har regionen tagit ett antal steg i den av regeringen utpekade
riktningen, en riktning förslaget också pekar åt. Vissa av stegen gäller
meddelanden som skickas mellan myndigheter medan andra avser
meddelanden som skickas från regionen till boende, besökare och företagare.
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Även de meddelanden som nu säkert kan skickas mellan och inom
myndigheter innebär att ärenden som gäller privatpersoner kan hanteras
snabbare och säkrare.
Regionen införde som en av de första kommunerna för fyra år sedan
möjligheten att skicka meddelanden digitalt till medborgare via den nationella
tjänsten som handlar om att medborgarna tar emot dessa meddelanden via en
säker digital brevlåda (den mest kända digitala brevlådan är Kivra). I denna
brevlåda hamnar offentlig post från samtliga myndigheter som anslutit sig,
dock behöver respektive myndighet successivt flytta över sina meddelanden
hit. Här hamnar vidare post från privata företag som också anslutit sig. I dag
har 7 av 10 svenskar en säker digital brevlåda!
Regionen införde för två år sedan möjligheten att skicka säker e-post som
öppnas med e-ID. Denna lösning kan skickas både till andra myndigheter och
till privatpersoner. Den är inte knuten till den säkra digitala brevlådan som
nämns i stycket ovan utan denna post hamnar i mottagarens ordinarie epostsystem.
I år kommer på regeringens uppdrag en tredje lösning – Säker Digital
Kommunikation ” - införas nationellt, som innebär att myndigheter kan skicka
säker e-post till varandra även om man inte känner till mottagarens namn eller
interna organisation. Denna lösning avses slutligen kunna leda till att
papperspost eller faxmeddelanden kan avskaffas i ett antal fall där detta tidigare
inte varit möjligt av juridiska skäl. Region Gotland deltar här som
pilotkommun och kommer att vara bland de första kommunerna som
använder denna lösning. Säker Digital Kommunikation innebär alltså att
myndigheterna börjar använda en lösning för att skicka information till
varandra. Det är alltså inte direkt kopplat till medborgarförslaget. Men det
förtjänar ändå att nämnas, då det innebär en utveckling som ger både ökad
snabbhet i informationsöverföringen och ger ökad informationssäkerhet. Detta
ger uppenbara vinster för medborgarna.
I medborgarförslaget nämns huvudsakligen hälso- och sjukvård. Den del som
regionen redan har infört i stor utsträckning är påminnelser till redan bokade
tider via SMS eller via appen Alltid öppet. Dessa SMS-påminnelser har som
förslagsställaren skriver lett till att bokade tider används i högre utsträckning
och därmed till kostnadsbesparingar liksom till snabbare undersökning och
vård.
När det gäller att skicka ut digitala kallelser till vårdtider har man tyvärr inte
kommit lika långt. Regionen använder liksom alla övriga regioner Ineras 1177tjänster. Bland dessa tjänster finns möjligheter till digitala kallelser. Region
Gotland har som inriktning att införa detta, men det finns ännu ingen beslutad
tidsplan för när detta sker. Region Gotland använder samma
patientjournalsystem som Region Stockholm, och där pågår ett pilotprojekt för

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

digitala kallelser. När detta pilotprojekt är klart hoppas Region Gotland kunna
ta ställning till hur vi ska gå vidare i denna viktiga fråga.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterad 2021-03-03

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Anvisning: Vilka som ska meddelas/delges.

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/370
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Ärende RS 2022/280
30 mars 2022

Hans Lyttkens

Regionstyrelsen

Medborgarförslag ”Skaffa digital brevlåda”
Förslag till beslut



Medborgarförslaget anses besvarat.

Förslaget

2022-02-18 inkommer följande förslag:
” Jag tycker regionen ska skaffa möjlighet för att medborgarna ska kunna ta emot
post i en digital brevlåda, till exempel Min myndighetspost eller Kivra. Det skulle
underlätta åtminstone mitt liv. Vi är på resande fot en hel del, och det kommer
kallelser från än det ena än det andra, så som det gör för en senior. Kommer det
med snigelpost, så måste min lägenhetsvakt öppna brevet, scanna och
skicka till mig. Kommer det via min digitala brevlåda, så får jag ett SMS och kan
logga in, oavsett var jag befinner mig, läsa och åtgärda. Idag får jag den mesta
av min post till Kivra. Jag slipper att hålla ordning på en massa papper, jag har
allt på ett ställe.
Det finns med all sannolikhet ytterligare skäl för Regionen att ge oss medborgare
möjlighet att ta emot posten digitalt. Nu vet jag att det måste till ett
personnummer för att det ska fungera. I de allra flesta brev jag får, så har ni mitt
personnummer, så det borde inte vara något problem. Och skulle ni vilja skicka
något brev till mig, där ni inte har personnummer, så är det inget viktigt brev,
säkert bara information.
Nu skriver jag Kivra, men det är enbart för att jag själv använder det systemet,
det finns med stor sannolikhet andra system som skulle kunna fungera lika bra.
Jag har inget med Kivra att göra, så det är ingen reklam för detta bolag.”
Bedömning

Förslaget att i ökad utsträckning använda Säker digital brevlåda i utskick till regionens
boende, besökare och företag helt i linje med regeringens angivna inriktning ”Digitalt
först”. Så här uttrycker regeringen det:
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” Digitalt först är (…) en princip som säger att digitala tjänster, när det är möjligt och
relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med
privatpersoner och företag. (…) Målet är att det ska vara enkelt att komma i kontakt
med det offentliga Sverige. Vi måste tänka digitalt först”
Region Gotland arbetar kontinuerligt för att i allt högre grad uppnå detta. Arbetet är
prioriterat, men får inte gå fortare än att de grundläggande kraven på rättssäkerhet
och effektivitet uppnås.
Alla utskick oavsett kanal måste för det första göras inom de ramar som
lagstiftningen sätter. För det andra måste utskicken göras så att alla kan ta del av dem.
För det tredje har Region Gotland att ta hänsyn till de möjligheter och begränsningar
nuvarande och kommande IT-system medför.
Region Gotland införde som en av de första kommunerna för fyra år sedan
möjligheten att skicka meddelanden digitalt till medborgare via den nationella
tjänsten som handlar om att medborgarna tar emot dessa meddelanden via en säker
digital brevlåda (den mest kända digitala brevlådan är Kivra men flera andra finns
också vilket korrekt påpekas i förslaget). I denna brevlåda hamnar offentlig post från
samtliga myndigheter som anslutit sig, dock behöver respektive myndighet successivt
flytta över sina meddelanden hit. Här hamnar vidare post från privata företag som
också anslutit sig. I dag har 7 av 10 svenskar en säker digital brevlåda!
I stycket ovan framgår att samtliga meddelanden, brev och kallelser från Region
Gotland inte med automatik går över till den säkra digitala brevlådetjänsten. Det
hade såklart varit ett oerhört snabbt sätt - men rättssäkerheten kräver att
meddelandena flyttas över ett och ett. Detta så att legala krav och effektivitetskrav
uppnås. Region Gotland avser att försöka öka takten som olika typer av
meddelanden ansluts till Säker digital brevlåde-tjänsten.
När det gäller kallelser inom hälso- och sjukvård. har regionen i stor utsträckning
infört påminnelser till redan bokade tider via SMS eller via appen Alltid öppet. Dessa
SMS-påminnelser har lett till att bokade tider används i högre utsträckning och
därmed till kostnadsbesparingar liksom till snabbare undersökning och vård.
När det gäller att skicka ut digitala kallelser till vårdtider har man tyvärr inte kommit
lika långt. Regionen använder liksom alla övriga regioner Ineras 1177-tjänster. Bland
dessa tjänster finns möjligheter till digitala kallelser. Region Gotland har som
inriktning att införa detta, men det finns ännu ingen beslutad tidsplan för när detta
sker. Regionen använder samma patientjournalsystem som Region Stockholm, och
där pågår ett pilotprojekt för digitala kallelser. När detta pilotprojekt är klart hoppas
Region Gotland kunna ta ställning till hur vi ska gå vidare i denna viktiga fråga.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till

Förslagslämnaren
Regionfullmäktige
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Handläggare Johann Malmström, enhetschef Hållbar tillväxt

Ärende RS 2022/83
Datum 29 april 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Verka för att Visbys semesterstugebyar
öppnas för studentbostäder
Förlag till beslut

Medborgarförslaget avslås

Sammanfattning

Med anledning av bristen på studentboende föreslår förslagsställaren att
Region Gotland skall inleda kontakt med stugbyarna Gustavsvik, Kneippbyn
och Norderstrand och verka för att de öppnas för studentboende under
studiesäsongen.
Ärendebeskrivning

Förslagsställaren skriver att Campus Gotland lider stor brist på studentbostäder
vilket hämmar verksamheten. Hen föreslår att Region Gotland skall inleda
kontakt med stugbyarna Gustavsvik, Kneippbyn och Norderstrand och verka
för att de öppnas för studentboende under studiesäsongen.
Region Gotland har genom ett samarbete med Uppsala Universitet ett avtal
med Akademihotellet AB som administrerar studentbostadsförmedling till
studenter vid Uppsala universitet, både i Uppsala och på Gotland. Detta avtal
har tillkommit med anledning av intresse som uppkommit avseende att
samordna den studentbostadsförmedling som utförs på Gotland av båda dessa
parter. I avtalet ingår bland annat att Förmedla kontakter mellan privata
hyresvärdar samt bostadsbolag och studenterna vid Campus Gotland,
informera studenter om kommersiella boendealternativ.
Bedömning

Förslagsställarens beskrivning av bostadssituationen för Campus Gotlands
studenter och att privatägda stugbyar skulle kunna bidra till ett ökat utbud av
studentbostäder är relevant. Region Gotland har ett nära samarbete med
Uppsala Universitet som genom avtal med Akademihotellet AB samordnar
studentbostadsförmedling där även kommersiella boendealternativ erbjuds.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att studentboendeförmedling där
även privata och kommersiella boendealternativ erbjuds genom avtalet med
Akademihotellet AB och föreslår därför avslag på detta medborgarförslag.
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Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Ej aktuellt
2. Ekonomiskt perspektiv

Ej aktuellt
3. Barnperspektiv

Ej aktuellt
4. Jämställdhetsperspektiv

Ej aktuellt
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Ej aktuellt
6. Klimat och miljöperspektiv

Ej aktuell

Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterad 2022-02-21 RS 2022/83
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Mottagare
Regionstyrelsen

Hemställan till regionfullmäktige om godkännande av
försäljning
Förlag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



AB Gotlandshems försäljning av bolagets studentbostäder i
fastigheterna Rekylen 1, Järnvägen 6 och 7 godkänns.

Sammanfattning

Gotlandshem har via Region Gotland fått en förfrågan från bostadsföretaget
K2A om att sälja bolagets samtliga cirka 200 studentbostäder. Bolaget har
berett frågan och styrelsen har fattat beslut att hemställa hos regionfullmäktige
att godkänna försäljning av fastigheterna Rekylen 1, Järnvägen 6 och 7.
Försäljningen sker genom överlåtelse av aktier i dotterbolaget Bogen 1 AB.
K2A finns vid flera av de större universitets- och högskoleorterna i Sverige. De
är specialiserade på studentbostäder, men har också många vanliga
hyresbostäder. K2A planerar att tillföra 75 nya studentboenden under 2022,
och ytterligare 75 under 2023.
Huvudsakligt motiv för en försäljning är att en annan aktör långsiktigt kan ta
ansvar för att öka antalet studentbostäder med helårskontrakt. Vidare bedöms
K2A bli en bättre och mer fokuserad part för Region Gotland och Campus
Gotland gällande utveckling av stadigvarande och seriösa studentboenden på
ön. Gotlandshem kan därmed under överskådlig tid fokusera på att
nyproducera hyresbostäder enligt ägarens krav samt återinvestera i befintliga
fastigheter för att hantera det ackumulerade underhållsbehovet. En försäljning
bedöms av bolaget på ett signifikant sätt bidra till det kapitalbehov som
återinvesteringarna innebär.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att Gotlandshems hemställan godkänns.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/716
Sida 2 (3)

Ärendebeskrivning

Gotlandshem har via Region Gotland fått en förfrågan från bostadsföretaget
K2A om att sälja bolagets samtliga cirka 200 studentbostäder till dem. K2A
finns vid flera av de större universitets- och högskoleorterna i Sverige. De är
specialiserade på studentbostäder, men har också många vanliga hyresbostäder.
K2A planerar att tillföra 75 nya studentboenden under 2022, och ytterligare 75
under 2023.
Huvudsakligt motiv för en försäljning är att en annan aktör långsiktigt tar
ansvar för att öka antalet studentbostäder med helårskontrakt. Detta kommer
att förenkla för studenter att flytta till Gotland för studier då en nationell kö
för studentboenden kan nyttjas på Gotland. Vidare bedöms detta medföra
bättre och mer fokuserad part för Region Gotland och Campus Gotland
gällande utveckling av stadigvarande och seriösa studentboenden på ön.
Gotlandshem kan därmed under överskådlig framtid fokusera på att
nyproducera hyresbostäder i enlighet med ägarens krav samt återinvestera i
befintliga fastigheter för att hantera det ackumulerade underhållsbehovet. En
försäljning bedöms dessutom signifikant bidra till det kapitalbehov som
återinvesteringarna innebär.
Vid en försäljning kommer Gotlandshem säkerställa plats för studenter i
Gotlandshem bostadskö, tillsammans med de andra särskilt angivna
kategorierna. De studenter som redan bor hos Gotlandshem kommer att byta
hyresvärd till K2A, och får därmed ta med sig sina ködagar till K2A nationella
kö och får då tillgång till deras bestånd på flera av de större universitets- och
högskoleorterna. De kan också välja att stå kvar i bostadskö hos Gotlandshem.
Vidare innebär det att Gotlandshem i kommande nyproduktioner kommer ta
hänsyn till de behov som finns bland studenter, unga vuxna och äldre med
behov av särskilda anpassningar.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att AB Gotlandshem ska tillåtas att sälja
sina studentbostäder till K2A.
Försäljningen bedöms inte påverka studenternas möjlighet till boende på ett
negativt sätt, snarare tvärtom. Det är mycket positivt om antalet
studentbostäder med helårskontrakt ökar. Det är också positivt att det finns
fler stora fastighetsägare på den gotländska bostadsmarknaden.
Vad gäller bolagets ekonomiska situation så behövs finansiering för att göra
nödvändigt underhåll i befintliga fastigheter och samtidigt fortsätta
nyproducera lägenheter enligt de krav som ställs i ägardirektivet. Försäljningen
bedöms bidra till att nödvändigt kapital frigörs och att bolagets ekonomiska
ställning stärks.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Bedömningen är att bolaget har rättslig grund för försäljningen
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Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att försäljningen bidrar till det kapitalbehov som behövs
för att hantera det ackumulerade underhållsbehovet av bolagets fastigheter
samt att finansiera nyproduktion av lägenheter.
3.

Barnperspektiv

Ej aktuellt
4.

Jämställdhetsperspektiv

Ej aktuellt. Bolaget uppmanas dock säkerställa ett jämställt kösystem hos
den nya ägaren samt att medarbetarna hos den nya ägaren har tillräcklig
utbildning för att säkerställa tryggheten hos hyresgästerna.
5.

Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Bedömningen är att försäljningen påverkar bolagets ekonomiska
möjligheter till nyproduktion av lägenheter över hela ön på ett positivt sätt.
6.

Klimat och miljöperspektiv

Bedömningen är att försäljningen, genom att frigöra kapital, påverkar
bolagets möjligheter att göra miljösatsningar i befintliga fastigheter. Bolaget
skriver i sin årsredovisning för 2021 att för att nå målen inom ekologisk
hållbarhet krävs investeringar i såväl befintliga som nyproducerade
bostäder. Många investeringar går hand i hand med underhållsbehov och
krav på nyproduktion. Samtidigt innebär bolagets finansiella situation att
risk finns för att åtgärder som kräver investeringar prioriteras ner.

Beslutsunderlag
Hemställan från Gotlandshem, inkom 2022-05-02
Protokoll från AB Gotlandshems styrelsemöte 2022-04-28
Protokoll från AB Gotlandshems årsstämma 2022-03-22
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