Kallelse

Regionstyrelsen

RS 2018/47

Sammanträdesdatum 2018-02-01
Sekreterare Helena Wottle

Kallelse till regionstyrelsens sammanträde
1 februari 2018, klockan 09.00–15.00
Bornholm, Rådhuset Visborg

Föredragningslista
Förslag på justerare: Leif Dahlby. Justeringssammanträde 8 februari 2018, Rådhuset Visborg

Ärende

Kommentar

1

Avgifter LSS - måltider och hyra
RS 2017/986

2

Strategisk plan och budet 2018-2020 - omfördelning av budget mellan
byggnadsnämnden och miljö- hälsoskyddsnämnden
RS 2017/7

3

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2020
RS 2017/322

4

UBC Planning cities seminar in Visby 2018
RS 2017/1119

5

Strategisk kommunikation för hållbar tillväxt
RS 2017/1114

6

Ansökan. Medfinansiering ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder, till projekt
Infrastruktur kryssningskaj
RS 2017/1044

7

Ändring av villkorsbilaga för projekt med medel för regionala tillväxtåtgärder
(anslag 1:1)
RS 2017/1134

8

Inspiration Gotlands framtida roll och verksamhet
RS 2017/76

9

Uppdragsdirektiv badhus Visby
RS 2017/745

10

Revidering av bostadsförsörjningsplan 2018
RS 2017/1093

11

Instruktion för regiondirektören
RS 2017/1031

12

Arbetsordning för beredning för kultur- och fritidsfrågor
RS 2016/866

13

Remiss. Förslag till översiktsplan för Oskarshamns kommun
RS 2017/1004

14

Försäljning av Othem Sundet 1
RS 2017/1054

15

Överenskommelse fastighetsreglering Klinte Sicklings 1:116 och 1:55
RS 2017/1043

16

Friköp av tomträtt. Visby Cypressen 18
RS 2017/927
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17

Motion. Aktivt arbete mot rasism och våldsbejakande extremism
RS 2017/868

18

Motion. Inför Elevstödjare. Skapa bättre förutsättningar för elever och lärare, få
arbetstillfällen på köpet. Fredrik Gradelius (C)
RS 2017/586

19

Motion. Inrätta ett ungdomsfullmäktige i Region Gotland
RS 2017/1052

20

Förebyggande arbete mot kränkande särbehandling, sexuella övergrepp och
trakasserier
RS 2017/1122

21

Val till beredning för kultur- och fritidsfrågor
RS 2018/9

22

Anmälan delegationsbeslut
RS 2018/88

23
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24
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25

Ev. övriga ärenden
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Meit Fohlin
Ordförande
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/986
8 december 2017

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Avgifter LSS - måltider och hyra
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Avgifterna justeras enligt socialnämndens förslag

Sammanfattning

Socialnämnden har föreslagit en justering av avgifterna för måltider och hyra inom
LSS-verksamheten i syfte att förenkla och effektivisera.
Avgifter för måltider tas ut för korttidstillsyn för ungdomar mellan 13-21 år,
korttidsvistelse för barn, ungdomar och vuxna samt bostad med särskild service för
barn- och ungdomar upp till 21 år. Hyra för bostad med särskild service för barn och
ungdomar tas ut från och med att ungdomen fyllt 19 år.
Nuvarande avgifter beslutades 1989 och innebär stor administration då avgift tas ut
per måltid och har låg kostnadstäckningsgrad.
Nytt förslag är att istället för en avgift per måltid, ta en avgift för hel- respektive
halvdag gällande måltider vid korttidsvistelse och korttidstillsyn. Gällande bostad
med särskild service föreslås en månadsavgift då den unge bor på heltid i
verksamheten.
Efter socialnämndens sammanträde den 18 oktober har brukarorganisationer
tillfrågats om synpunkter. En synpunkt har kommit in och besvarats. Skriftlig
redogörelse för vilka organisationer som tillfrågats och vilka synpunkter som kommit
in finns i handlingarna till detta ärende. Ingen av organisationerna har motsatt sig
förslaget.
De ekonomiska konsekvenserna av avgiftsförändringen för Region Gotland är liten
då det rör sig om ett fåtal brukare. Det är främst administrationen kring avgifterna
som förenklas samt att kostnadstäckningsgraden ökar.
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Tjänsteskrivelse
RS 2017/986

Föreslagna avgifter:
Insats

Avgift 1989-2017

Avgift 2018 och framåt

Korttidstillsyn
måltider

Mellanmål 10 kronor
Lunch vid skollov 25 kronor

25 kronor per närvarodag oavsett om det
är lov eller vistelse efter skolan.

Korttidsvistelse
måltider

Frukost 12,50 kronor
Mellanmål 10 kronor
Lunch 25 kronor
Middag 25 kronor

Helt dygn 100 kronor
Halvt dygn 65 kronor

Bostad enl. LSS
9:8 måltider

Frukost 12,50 kronor
Mellanmål 10 kronor
Lunch 25 kronor
Middag 25 kronor

Fast månadsavgift 1 850 kronor

Bostad enl. LSS
9:8 hyra

Kollektivt boende eget rum med del i
gemensamhetsutrymme 2 500 kronor per
månad.
I hyra ingår el, TV-abonnemang,
nätverksuppkoppling samt städ- och tvätt
material

Kollektivt boende eget rum med del i
gemensamhetsutrymme 3 000 kronor per
månad.
I hyra ingår el, TV-abonnemang,
nätverksuppkoppling samt städ- och tvätt
material

Bostad enl. LSS
9:8 hyra

Träningslägenhet 3 000 kronor.
I hyra ingår el, TV-abonnemang,
nätverksuppkoppling samt städ- och tvätt
material.

Träningslägenhet 4 000 kronor per
månad.
I hyra ingår el, TV-abonnemang,
nätverksuppkoppling samt städ- och tvätt
material.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker socialnämndens förslag.

Beslutsunderlag

Socialnämnden 2017-10-18 § 146
Sammanställning daterad 2017-12-01 av skrivelse till föreningar som inbjudits att
lämna synpunkter samt de synpunkter som inkommit

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Socialnämnden
Socialförvaltningen
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Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-10-18

SON § 146

Avgifter LSS - måltider och hyra

SON 2017/247

Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden beslutar om förändrade avgifter för måltider och hyra inom LSSverksamheten enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Avgifterna för måltider och hyra inom LSS-verksamheten har setts över i syfte att
förenkla, effektivisera och göra en prisjustering. Avgifterna bör ses över inför varje
år.
Avgifter för måltider inom LSS-verksamheten tas ut för korttidstillsyn för ungdomar
mellan 13-21 år, korttidsvistelse för barn, ungdomar och vuxna samt bostad med
särskild service för barn och ungdomar upp till 21 år.
Nuvarande avgifter beslutades 1989 och innebär stor administration då måltidsavgift
tas ut per måltid samt en låg kostnadstäckning. Förslaget är istället avgifter för hel
respektive halv dag gällande måltider för korttidsvistelse och korttidstillsyn. Gällande
Bostad med särskild service för barn och ungdomar föreslås en månadsavgift då den
unge bor på heltid i verksamheten.
Syftet med förändringen av avgifterna är att följa kostnadsutveckling, kvalitet och ge
bättre planering.
Ett av målen med insatsen bostad med särskild service är att den unge ska vara
delaktig i planering, inköp och matlagning. Därför är avgiften för måltid något lägre
än för insatserna kortidsvistelse och korttidstillsyn.
För insatsen enligt Bostad med särskilt service för barn- och ungdomar tas en fast
månadsavgift för måltider ut samt avgift för hyra från och med att ungdomen fyllt 19
år. Hyrorna är beräknade utifrån marknadsmässiga hyror.

Forts.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-10-18

Föreslagna avgifter:
Insats

Avgift 1989-2017

Avgift 2018

Korttidstillsyn
måltider

Mellanmål 10 kronor
Lunch vid skollov 25 kronor

25 kronor per närvarodag
oavsett om det är lov eller
vistelse efter skolan.

Korttidsvistelse
måltider

Frukost 12,50 kronor
Mellanmål 10 kronor
Lunch 25 kronor
Middag 25 kronor

Helt dygn 100 kronor
Halvt dygn 65 kronor

Bostad enl LSS
9:8 måltider

Frukost 12,50 kronor
Mellanmål 10 kronor
Lunch 25 kronor
Middag 25 kronor

Fast månadsavgift 1 850
kronor

Bostad enl LSS
9:8 hyra

Kollektivt boende eget rum
med del i gemensamhetsutrymme 2 500 kronor per
månad.
I hyra ingår el, TVabonnemang,
nätverksuppkoppling samt
städ- och tvättmaterial

Kollektivt boende eget rum
med del i gemensamhetsutrymme 3 000 kronor per
månad.
I hyra ingår el, TVabonnemang,
nätverksuppkoppling samt
städ- och tvättmaterial

Bostad enl LSS
9:8 hyra

Träningslägenhet 3 000
kronor.
I hyra ingår el, TVabonnemang,
nätverksuppkoppling samt
städ- och tvättmaterial.

Träningslägenhet 4 000 kronor
per månad.
I hyra ingår el, TVabonnemang,
nätverksuppkoppling samt
städ- och tvättmaterial.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2017.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Anna-Lena Pettersson, avdelningschef omsorg om personer med funktionsnedsättning
Therese Thomsson, myndighetschef
Susanne Johansson, enhetschef funktionshinderenheten
Brukarorganisationer via verksamhetsutvecklare Michael Källström
Regionfullmäktige- via RS registrator

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

SON 2017/247 Bilaga 1

2017-12-01

SON 2017/247 LSS – förändring av måltidsavgift och hyra
Gång för kommunikation av ärende:

Kallelse och dagordning utskickat ut till nedanstående föreningar :
Attention
Autism och Asperger förbundet
RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa)
RBU (Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar)
FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)
Funkisam (Funktionsnedsatta i samverkan)
Grunden Gotland
Svenska Downföreningen Gotland

Minnesanteckningar dialogmöte 171031

Samtliga på mötet får med sig skrivelse till SON

Anna-Lena Pettersson (avdelningschef Omsorg om personer med funktionsnedsättning) informerar om förslaget
till nya måltidsavgifter och hyra inom vissa LSS-verksamheter för 2018. Avgifter för måltider tas ut för
korttidstillsyn för ungdomar mellan 13-21 år, korttidsvistelse för barn, ungdomar och vuxna samt bostad med
särskild service för barn och ungdomar upp till 21 år. Hyra för bostad med särskild service för barn och
ungdomar tas ut från och med att ungdomen fyllt 19 år. Nuvarande avgifter beslutades 1989 och innebär stor
administration då måltidsavgift tas ut per måltid samt har en låg kostnadstäckning. Förslaget är istället avgifter
för hel respektive halv dag gällande måltider för korttidsvistelse och korttidstillsyn. Gällande Bostad med
särskild service för barn och ungdomar föreslås en månadsavgift då den unge bor på heltid i verksamheten.
Ärendet har varit uppe i Socialnämnden och ska upp i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige. Information kring
detta har skickats ut separat, om någon av intresseföreningarna har synpunkter på måltidsavgifter och hyra
måste dessa inkomma senast den 30 november. Synpunkterna skickas till: anna-lena.pettersson@gotland.se (ur
protokollet)

Skrivelse till SON och påminnelse om att skicka in synpunkter skickades 171021 till samtliga
föreningar.

Anna-Lena informerade vid dialogmötet om förslaget till nya måltidsavgifter och hyra inom vissa LSSverksamheter för 2018. Avgifter för måltider tas ut för korttidstillsyn för ungdomar mellan 13-21 år,
korttidsvistelse för barn, ungdomar och vuxna samt bostad med särskild service för barn och ungdomar upp till
21 år. Hyra för bostad med särskild service för barn och ungdomar tas ut från och med att ungdomen fyllt 19 år.
Nuvarande avgifter beslutades 1989 och innebär stor administration då måltidsavgift tas ut per måltid samt har
en låg kostnadstäckning. Förslaget är istället avgifter för hel respektive halv dag gällande måltider för
korttidsvistelse och korttidstillsyn. Gällande Bostad med särskild service för barn och ungdomar föreslås en
månadsavgift då den unge bor på heltid i verksamheten. Ärendet har varit uppe i Socialnämnden och ska upp i
Regionstyrelsen/Regionfullmäktige. Tjänsteskrivelsen bifogas.
Om någon av intresseföreningarna har synpunkter på nya måltidsavgifter och hyra måste dessa inkomma
senast den 30 november. Synpunkterna skickas till Anna-Lena: anna-lena.pettersson@gotland.se

Synpunkter på skrivelse

En kommentar har inkommit 171025

Finns säkert anledning av att se över nämnda avgifter.
Ni vet ju att ungdomarna och vuxna är en ekonomisk svag grupp.
Därför hoppas jag att de nya avgifterna går jämt upp för regionens
kostnader. FUB kommer att följa upp detta.
Funderar även på om och hur stor del av de boendes kostnader för sina rum täcker hyran för personalens
utrymmen lägenhet ?
Exempelvis på Tjelvarvägen och Bogegatan 1A.
Vänliga hälsningar

SON 2017/247 Bilaga 1

2017-12-01

Hans Juhlin
Kassör FUB Gotland
Svar på fråga om den boendens kostnader täcker personalens utrymmen: De boende betalar inte för
personalens utrymmen, den kostnaden tas av avdelningen.
Anna-Lena Pettersson
Avdelningschef
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Telefon: 0498-268422
E-post: anna-lena.pettersson@gotland.se
Socialförvaltningen, Region Gotland
Brömsebroväg 8, 621 81 Visby
www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2017/247
11 oktober 2017

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Måltidsavgifter och hyra inom LSS 2018
Förslag till beslut

•

Socialnämnden beslutar om förändrade avgifter för måltider och hyra inom LSSverksamheten enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Avgifterna för måltider och hyra inom LSS-verksamheten har setts över i syfte att
förenkla, effektivisera och göra en prisjustering. Avgifterna bör ses över inför varje
år.
Avgifter för måltider inom LSS-verksamheten tas ut för korttidstillsyn för ungdomar
mellan 13-21 år, korttidsvistelse för barn, ungdomar och vuxna samt bostad med
särskild service för barn och ungdomar upp till 21 år. Hyra för bostad med särskild
service för barn och ungdomar tas ut från och med att ungdomen fyllt 19 år.
Nuvarande avgifter beslutades 1989 och innebär stor administration då måltidsavgift
tas ut per måltid samt en låg kostnadstäckning. Förslaget är istället avgifter för hel
respektive halv dag gällande måltider för korttidsvistelse och korttidstillsyn. Gällande
Bostad med särskild service för barn och ungdomar föreslås en månadsavgift då den
unge bor på heltid i verksamheten.
Syftet med förändringen av avgifterna är för att följa kostnadsutveckling, kvalitet och
ge bättre planering.
När det gäller bostad så är ett av målen för insatsen att den unge ska vara delaktig i
planering, inköp och matlagning. Där av är avgiften för måltid något lägre än för
insatserna kortidsvistelse och korttidstillsyn.
För bostad enligt Bostad med särskilt service för barn- och ungdomar tas en fast
månadsavgift för måltider samt avgift för hyra från och med att ungdomen fyllt 19 år.
Hyrorna är beräknade utifrån marknadsmässiga hyror.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/247

Insats

Avgift 1989-2017

Avgift 2018

Korttidstillsyn
måltider

Mellanmål 10 kronor
Lunch vid skollov 25 kronor

25 kronor per närvarodag
oavsett om det är lov eller
vistelse efter skolan.

Korttidsvistelse
måltider

Frukost 12,50 kronor
Mellanmål 10 kronor
Lunch 25 kronor
Middag 25 kronor

Helt dygn 100 kronor
Halvt dygn 65 kronor

Bostad enl LSS
9:8 måltider

Frukost 12,50 kronor
Mellanmål 10 kronor
Lunch 25 kronor
Middag 25 kronor

Fast månadsavgift 1 850
kronor

Bostad enl LSS
9:8 hyra

Kollektivt boende eget rum
med del i gemensamhetsutrymme 2 500 kronor per
månad.
I hyra ingår el, TVabonnemang,
nätverksuppkoppling samt
städ- och tvättmaterial

Kollektivt boende eget rum
med del i gemensamhetsutrymme 3 000 kronor per
månad.
I hyra ingår el, TVabonnemang,
nätverksuppkoppling samt
städ- och tvättmaterial

Bostad enl LSS
9:8 hyra

Träningslägenhet 3 000
kronor.
I hyra ingår el, TVabonnemang,
nätverksuppkoppling samt
städ- och tvättmaterial.

Träningslägenhet 4 000 kronor
per månad.
I hyra ingår el, TVabonnemang,
nätverksuppkoppling samt
städ- och tvättmaterial.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Anna-Lena Pettersson, avdelningschef omsorg om personer med funktionsnedsättning
Therese Thomsson, myndighetschef
Susanne Johansson, enhetschef funktionshinderenheten
Brukarorganisationer via verksamhetsutvecklare Michael Källström

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/7
1 december 2017

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2018-2020 – omfördelning av
budget mellan byggnadsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Den av regionfullmäktige beslutade besparingen på 3 mnkr 2018 för
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden fördelas med 2,5 mnkr
för byggnadsnämnden och 0,5 mnkr för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden har begärt att få omfördela
den sammanlagda besparingen på 3 mnkr i 2018 års budget. Regionfullmäktige har
tidigare beslutat om en fördelning med 1,5 mnkr för vardera nämnden.
I samband med budgetarbetet har båda nämnderna begärt en ändring som medför att
miljö- och hälsoskyddsnämnden ska genomföra en besparing på 0,5 mnkr och
byggnadsnämnden ska spara 2,5 mnkr.
Den totala budgetramen 2018 för byggnadsnämnden blir då 15 275 tkr och den
totala budgetramen för miljö- och hälsoskyddsnämnden blir 11 274 tkr.
I planen för 2019 ska ytterligare 3 mnkr sparas på dessa nämnders
verksamhetsområden. Enligt plan är fördelningen 1,5 mnkr för vardera nämnd.
Nämnderna uppmärksammas på att återkomma till budgetberedningen våren 2018
om det är aktuellt med annan fördelning.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade i samband med strategisk plan och budget 2016-06-20
om besparingar på sammanlagt 170 mnkr under tre år fördelat på olika nämnders
verksamhetsområden. Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämndens
sammanlagda besparing uppgår till 10 mnkr på tre år.
4 mnkr har sparats 2017 och 6 mnkr återstår 2018-2019.

1 (2)

Region Gotland
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/7

Besparing
2017

Besparing 2018 enligt
nämndernas förslag

Plan 2019

Summa

Byggnadsnämnden

2,5

2,5

1,5

6,5

Miljö- och
hälsoskyddsnämnden

1,5

0,5

1,5

3,5

4

3

3

10

Summa

Bedömning

Eftersom båda nämnderna är överens om hur besparingen ska genomföras har
regionstyrelseförvaltningen inget att invända.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden § 200 2017-11-22
Miljö- och hälsoskyddsnämnden § 133 2017-11-07
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Byggnadsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi
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Protokollsutdrag

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-22

BN § 200

Internbudget 2018

BN 2017/2652

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner internbudgeten för 2018.
Byggnadsnämnden hänvisar till beslutad samt inlämnad Strategisk plan och budget
2018-2020 (BN Au §54 och RS 2017/7) att nämndens del av
samhällsbyggnadsförvaltningens totala besparing på 3 miljoner kronor för 2018 är 2,5
miljoner kronor.
Byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till februarinämnden
med en strategi för hur byggbonusen ska användas
Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Byggnadsnämndens ekonomiska nettoram är 15 275 tkr för 2018.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av ramen i
nedanstående tabeller. Internbudgetens ramfördelning redovisas per ansvar.
Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden, ZZ1401

Budget 2018
Intäkter tkr

Budget 2018
Kostnader tkr

- 15 075

Netto 2018 tkr
(ram)
947

- 14 128

Enhet Stadsarkitekt, ZZ1454

- 2 571

2 571

0

Geografisk Information, ZZ1416

- 7 232

12 855

5 623

0

1 598

1 598

Detaljplan, ZZ1453

- 2 800

7 842

5 042

Enhet Bygg, ZZ1562

- 1 828

1 828

0

Bygglov, ZZ1563

-15 662

16 874

1 212

Bygginspektion, ZZ1564

- 9 758

10 171

413

Energirådgivning, ZZ1565

-566

806

240

Satsning bristyrken, ZZ1402

-200

200

0

- 55 692

55 692

0

Översiktsplan, ZZ1431

Totalt

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till fördelning av ramen utgår från
prognosen för året med justering för kända förändringar och verksamhetsmål inför
2018. I nedanstående tabell redovisas ramfördelningen 2017, prognos 2017,
föreslagen ny ram 2018 samt förändringen i ram mellan 2017 och 2018.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-22

Byggnadsnämnden

Ram
2017
tkr

Prognos
2017

Ny ram
2018

tkr

tkr

Förändring jmf
med 2017 års
ram, tkr

Byggnadsnämnden, ZZ1401

971

1 005

947

-24

Enhet Stadsarkitekt, ZZ1454

-16

0

0

16

Geografisk Information, ZZ1416

6 441

3 920

5 623

-818

Översiktsplan, ZZ1431

1 598

1 636

1 598

0

Detaljplan, ZZ1453

5 422

5 684

5 042

-380

Enhet Bygg, ZZ1562
Bygglov, ZZ1563
Bygginspektion, ZZ1564
Energirådgivning, ZZ1565

0

0

0

0

3 044

5 403

1 212

-1 832

0

879

413

413

241

210

240

-1

200

200

17 701

18 737

15 275

Satsning bristyrken, ZZ1402
Totalt

Kommentar

Under 2018 ligger en satsning på bristyrken inom byggnadsnämnden, det handlar om
200 tkr och skall fördelas emellan yrkeskategorierna mät- och kartingenjörer samt
bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer. Denna pott är inte med i ram
fördelningen inför 2018 utan ska under våren 2018 fördelas utifrån vad som
förhandlas fram.
Personalstyrkan inom respektive verksamhetsområde är budgeterad utifrån att klara
verksamheten och för att möta upp emot samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhetsplan. Personalkostnaden är den enskilt största kostnaden.
Utifrån enheternas olika förutsättningar när det gäller självfinansieringsgrad samt
förväntad utveckling har en ramfördelning gjorts för att täcka upp nettokostnaderna.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av ekonomichef Martin Ringelid Ekepil. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Ordföranden föreslår att
Byggnadsnämnden godkänner internbudgeten för 2018.
Byggnadsnämnden hänvisar till beslutad samt inlämnad Strategisk plan och budget
2018-2020 (BN Au §54 och RS 2017/7) att nämndens del av
samhällsbyggnadsförvaltningens totala besparing på 3 miljoner kronor för 2018 är 2,5
miljoner kronor.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-22

Byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till februarinämnden
med en strategi för hur byggbonusen ska användas
Ärendet justeras omedelbart.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-07

MHN § 133

Internbudget 2018

MHN 2017/4686

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner internbudgeten för 2018.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden hänvisar till inlämnad och beslutad Strategisk plan
och budget 2018-2020 ( AU § 44 samt RS 2017/7 ) att nämndens del av
samhällsbyggnadsförvaltningens totala besparing på 3 miljoner kronor för 2018 är 0,5
miljoner kronor.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ekonomiska nettoram är 10 899 tkr för 2018.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av ramen i
nedanstående tabeller. Internbudgetens ramfördelning redovisas per ansvar.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ZZ1510
Enhet Miljö- och hälsoskydd, ZZ1561
Miljöskydd, ZZ1566
Hälsoskydd, ZZ1567
Vatten, ZZ1568
Lantbruk, ZZ1569
Livsmedel, ZZ1570
Tillstånd för alkohol och tobak, ZZ1571
Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, ZZ1573
Förebyggande räddningstjänst, ZZ6650
Satsning bristyrken, ZZ 1402
Totalt

Budget 2018
intäkter tkr

10 899
1 713
3 120
1 343
5 430
1 370
3 650
2 813
219
900
400
31 857

Budget 2018
kostnader tkr

865
1 713
4 653
2 209
8 331
2 339
5 082
2 813
219
3 233
400
31 857

Netto 2018 tkr
(ram)

-10 034
0
1533
866
2 901
969
1 432
0
0
2 333
0
0

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till fördelning av ramen utgår från prognosen
för året med justering för kända förändringar och verksamhetsmål inför 2018.
I nedanstående tabell redovisas ramfördelningen 2017, prognos 2017, föreslagen ny
ram 2018,förändringen i ram mellan 2017 och 2018 samt självfinansieringsgraden.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-07

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ZZZ1510

Ram
Prognos
2017, tkr 2017, tkr

965

Livsmiljö ,ZZ 1560
Enhet Miljö- och hälsoskydd, ZZZ1561

822

Ny ram
2018, tkr

865

-250

Förändring jmf
med 2017 års
ram, tkr

Självfinansieringsgrad,
(nämnden
undantagen)

-100
0

-6

-123

0

Miljöskydd, ZZ1566

1 585

1 438

1 533

-52

67%

Hälsoskydd, ZZ1567

1 084

724

866

-218

61%

Vatten, ZZ1568

2 697

2 856

2 901

204

65%

783

712

969

186

59%

1 857

2 738

1 432

-425

72%

0

-267

0

0

100%

Lantbruk, ZZ1569
Livsmedel, ZZ1570
Tillstånd för alkohol och tobak, ZZZ1571
Enhet livsmedel & alkoholtillstånd, ZZ1573
Förebyggande räddningstjänst, ZZ6650
Satsning bristyrken, ZZ 1402
Totalt

0

0

-132

0

0

2 100

2 114

2 333
400

233

11 065

10 632

11 299

28%

400
67%

Kommentar

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgeterade kostnader på 865 tkr består i kostnader
för arbetskraft, förbrukningsmaterial, telefon/data abonnemang, resor, kurser och
servicetjänster för administration.
Personalstyrkan inom respektive verksamhetsområde är styrd utifrån tillsynsplanerna
som ska möta upp emot verksamhetsplan. Personalkostnaden är den enskilt största
kostnaden. Utifrån enheternas olika förutsättningar när det gäller
självfinansieringsgrad, har en ramfördelning gjorts för att täcka upp nettokostnaderna.
Under 2018 ligger en satsning på bristyrken inom miljö- och hälsoskyddsnämnden, det
handlar om 400 tkr och skall fördelas emellan yrkeskategorierna brandingenjörer och
miljöskyddsinspektörer. Denna pott är inte med i ram fördelningen inför 2018 utan
ska under våren 2018 fördelas utifrån vad som förhandlas fram.
Team vatten har fått en utökad ram för att på så sätt möta upp de arbetsuppgifter som
teamet inte kan debitera för. Man ser en ökning av remisser samt framtagande av
rapporter och program.
Enhet livsmedel och enhet tillstånd för alkohol och tobak har budgeterat lägre
overheadkostnaderna inför 2018, då man har minskat ett chefsled och har idag en
delad chefstjänst med enhet förvaltningsstöd.
Förebyggande räddningstjänst har en utökad ram för att möta upp de ökade
kostnaderna man fått i och med en mer korrekt fördelning av overheadkostnader.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-07

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av ekonomichef Martin Ringelid Ekepil. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Ordföranden föreslår att
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner internbudgeten för 2018.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden hänvisar till inlämnad och beslutad Strategisk plan
och budget 2018-2020 ( AU § 44 samt RS 2017/7 ) att nämndens del av
samhällsbyggnadsförvaltningens totala besparing på 3 miljoner kronor för 2018 är 0,5
miljoner kronor.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/322
8 januari 2018

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 20182029
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner förslaget till länsplan för regional
transportinfrastruktur och överlämnar förslaget till Näringsdepartementet.

Sammanfattning

Regeringen har gett länen i uppdrag att ta fram trafikslagsövergripande länsplaner för
regional transportinfrastruktur för perioden 2018 – 2029. Länsplanerna ska vara
inlämnade till Näringsdepartementet senast den 31 januari 2018. Därefter kommer
regeringen att analysera länens förslag till åtgärder och fatta beslut om vilka definitiva
ramar som tilldelas respektive länsplan. Efter regeringens beslut om ramar ska
länsplaneupprättarna fastställa länsplanerna.
Den preliminära ekonomiska ramen för planperioden uppgår för Gotlands del till
224 milj. kronor. För de fyra första åren under planperioden är ramen preliminärt
70,6 milj. kronor, drygt 17 milj. kr/år.
I planen föreslås åtgärder genomföras inom fem åtgärdsområden:
• Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighet.
• Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet.
• Cykelutveckling.
• Stads- och tätortsutveckling.
• Övriga åtgärder.
Ärendebeskrivning

Regeringen har gett länen i uppdrag att ta fram trafikslagsövergripande länsplaner för
regional transportinfrastruktur för perioden 2018 – 2029. Länsplanerna ska vara
inlämnade till Näringsdepartementet senast den 31 januari 2018. Därefter kommer
regeringen att analysera länens förslag till åtgärder och fatta beslut om vilka definitiva
ramar som tilldelas respektive länsplan. Efter regeringens beslut om ramar ska
länsplaneupprättarna fastställa länsplanerna.
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Inom planerna finns möjlighet att genomföra infrastrukturåtgärder inom statens
ansvarsområde och som statlig medfinansiering till kommuner och
kollektivtrafikmyndigheter. Statlig medfinansiering kan ges för upp till 50 % av
kostnaderna för trafiksäkerhets-, miljö- och kollektivtrafikåtgärder på det kommunala
vägnätet. Trafikverket ansvarar för de statliga åtgärderna i planen och för utbetalning
av statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner. I
vilken omfattning planerna kan genomföras styrs framför allt av storleken på de
medel som anvisas årligen av riksdagen och regeringen i statsbudgeten och av
kommuners och kollektivtrafikmyndigheters ekonomiska utrymme.
Den preliminära ekonomiska ramen för planperioden uppgår för Gotlands del till
224 milj. kronor. För de fyra första åren under planperioden, 2018 – 2021, är ramen
preliminärt 70,6 milj. kronor, drygt 17 milj. kr/år.
Gotlands förslag till plan utgår från förordningar, direktiv, nationella mål, från
regionens målsättningar och utvecklingsarbete samt från den nuvarande länsplanen. I
planen föreslås åtgärder genomföras inom fem åtgärdsområden och med
medelsfördelning 2018 – 2021 enligt nedan:
• Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighet, 6 %, 4 milj. kronor.
• Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning, 33 %, 23,6 milj.
kronor.
• Cykelutveckling, 52 %, 37 milj. kronor.
• Stads- och tätortsutveckling 6 %, 4 milj. kronor.
• Övriga åtgärder, t.ex. åtgärdsvalsstudier 3 %, 2 milj. kronor.
Förslaget innebär en fördelning på 55 % respektive 45 % mellan statliga investeringar
och statlig medfinansiering. I förslaget till plan föreslås även för tiden efter 2021, en
fördelning på åtgärdsområden enligt ovan och en uppdelning på 55 % för statliga
investeringar och 45 % för statlig medfinansiering.
Gotlands förslag till länsplan har varit utsänt på remiss. En sammanställning och
sammanfattning av inkomna remissvar finns i bilaga och förändringar gjorda med
anledning av remissvaren redovisas i planförslaget. Remissvaren bifogas även i sin
helhet. En miljökonsekvensbeskrivning tas fram under januari månad.
Beslutsunderlag

- Uppdrag om att ta fram förslag till länsplaner. Regeringsbeslut 2017-03-23.
- Ändrad tid för redovisning länsplaner. Regeringsbeslut 2017-05-18.
- Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur, 2018-01-08
- Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur, sammanställning excel
- Sammanställning och sammanfattning av inkomna remissvar, 2018-01-01.
- Remissvar.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1. Uppdrag
Alla län tar vart fjärde år fram länsplaner för regional infrastruktur. Det är en del i den statliga infrastrukturplaneringen. För Gotland är det Region Gotland som har ansvaret att upprätta och fastställa länsplanerna 1. Länsplanen innehåller investeringar i den statliga infrastrukturen och medel som går till att medfinansiera trafikinvesteringar i regionen.
Regeringen gav i mars 2017 länsplaneupprättarna i uppdrag 2 att ta fram förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2018 –
2029.

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enligt uppdraget ska länsplaneupprättarna beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för
att bidra till att det övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktionsoch hänsynsmålen nås.
Länsplanerna kan omfatta 3:
• investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
• åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt 2 § förordningen (2009:237) 4 om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (här avses kollektivtrafikåtgärder och åtgärder för förbättrad
miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator),
• åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder
som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,
• åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala
transportsystemet som bör redovisas i planen, och
• från år 2012 driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga
för regionen.
Planförslaget kommer att kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning.
Genom budgetpropositionen 2017/18:1 ökades anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur med 50 miljoner kronor 2018 avsedda för förbättringsåtgärder på Got-

1
Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 2010:630. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2010630-om-regionalt-utvecklingsansvar-i_sfs-2010-630
2
Uppdrag. http://www.regeringen.se/496384/contentassets/dcc0207e00fe459e8a4648fb82df60af/rb-ii-6-n-2017-02312-tif-uppdrag-tilltrafikverket-om-forslag-till-nationell-plan-och-till-lansplanupprattarna-om-lansplaner.pdf
3

Förordning om länsplaner (1997:263). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning1997263-om-lansplaner-for-regional_sfs-1997-263
4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090237.HTM
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lands vägnät. Trafikverket ska i samråd med Region Gotland genomföra förbättringsåtgärder på det gotländska vägnätet. Se vidare avsnitt 3.11 Förbättringsåtgärder på Gotlands
vägnät och avsnitt 3.12 Sammanställning av åtgärder.

2. Utgångspunkter
2.1 Mål
2.1.1 Nationella mål

Det övergripande transportpolitiska målet är:
Att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet.
FUNKTIONSMÅL Tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingen
i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
HÄNSYNSMÅL Säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska
dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö
och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.1.2 Regionala mål

I Gotlands regionala utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025 5 finns mål och strategier
för trafiken på Gotland. Dessa är:
• Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt
långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
• De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla.
• Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod.
• Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och kollektivtrafikens stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på Gotland.
Med utgångspunkt från det regionala utvecklingsprogrammet finns flera planer och program som ger mål och inriktning för verksamheter som påverkar kommunikationer och infrastruktur. Några av dessa är Tillväxtprogrammet, Energiplan 2020 och översiktsplanen
Bygg Gotland.
2.2 Länsplanen 2014 - 2025

Gotlands nuvarande länsplan, 2014 – 2025 6 fastställdes i juni 2014. Planuppfyllelsen ligger
på drygt 35 % under åren 2014-2016. En förklaring till utfallet är att marginalerna i Gotlands länsplan är små, då länsramen i jämförelse med andra län är liten. Om något oförutsett inträffar med något objekt är flexibiliteten att göra omfördelningar inom planen liten.

5
6

Vision Gotland 2025. http://www.gotland.se/75704
Länsplan 2014 – 2025. http://www.gotland.se/79897
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Vägplanen för det enskilt största objektet i planen, gång- och cykelväg på väg 140, Västergarn-Klintehamn, har blivit överklagad, och har inte kunnat genomföras inom planperioden. Region Gotland har också haft investeringsstopp vilket medfört att utfallet av statlig
medfinansiering blivit lägre än vad planen gett utrymme för. Sammantaget ger detta en låg
planuppfyllelse.
Inom länsplanen har bl.a. cirkulation och cykelväg byggts vid Väg 140/Kneippbyn. Medfinansierade åtgärder inom Region Gotland har varit:
• Gång- och cykelväg Järnvägsgatan – Östra Hansegatan
• Gång- och cykelväg Rävhagen
• Genomgående och upphöjda passager Visborg
• Norrgattrondellen
• Cirkulationsplats Allégatan, Lännavägen, Stora Törneqvior
• Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder Stenkumlaväg och Allégatan
• Cirkulationsplats Norra Hansegatan
Andra åtgärder som gjorts, men som inte belastat länsplanen är utveckling av Klintehamns
hamn (medel från den nationella planen och Region Gotland) och tillgänglighetsanpassning
av busshållplatser. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs med linje 10, 11 och
12 görs genom den s.k. landsbygdsatsningen där staten tillfört extra medel för detta. Byggstart beräknas ske under 2018. Inom regionen har beläggningsarbeten genomförts på regionens vägnät och på enskilda vägar.
2.3 Nationell infrastrukturplan

Den nationella infrastrukturplanen innehåller framför allt investeringar i järnvägssystemet
och de större vägarna. Gotlands län saknar de större vägarna och järnvägar. Investeringar
finansieras därför inte via den nationella planen. Finansiering i nationell plan som kan vara
aktuella för Gotland är mindre trimningsåtgärder såsom miljöåtgärder t.ex. vattenskydd
samt farledsåtgärder. Även underhållsåtgärder på väg finansieras med medel från nationell
plan.
Trafikverkets förslag till nationell plan 2018 – 2029 7 är sänt på remiss till den 30 november
2017. Regeringen väntas fatta beslut om den nya planen våren 2018.

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.4 Planeringssystemet

Länsplanerna innehåller investeringar på länsvägarna, statlig medfinansiering till regionala
kollektivtrafikmyndigheter för kollektivtrafikinvesteringar på väg samt till kommuner för
bland annat miljö-, cykel-, gång- och trafiksäkerhetsåtgärder.
I Trafikverkets planeringsprocess är åtgärdsvalsstudier och fyrstegsprincipen centrala.
Fyrstegsprincipen innebär att åtgärder ska provas förutsättningslöst i fyra steg innan åtgärder beslutas:

7
Förslag till nationell plan. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationellplanering/nationell-transportplan-2018-2029/
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1. Tänk om. Överväg åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor
samt valet av transportsätt.
2. Optimera. Genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av den befintliga infrastrukturen.
3. Bygg om. Vid behov genomförs begränsade ombyggnationer.
4. Bygg nytt. Om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen genomförs nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder
Trafikverkets formella planeringsprocesser föregås av en åtgärdsvalsstudie. Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av
åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar
samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder. Med hjälp av fyrstegsprincipen kan
val av trafikslag och åtgärder påverkas redan på idéstadiet.

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Behov och brister som är mer komplexa behöver genomgå en åtgärdsvalsstudie. Urvalet av
nya åtgärdsvalsstudier sker i dialog med planupprättaren och ska ske i enlighet med den
långsiktiga planens intentioner. När studien kan genomföras beror på när utrymme finns i
genomförandeplanen för dessa. En åtgärdsvalsstudie ska resultera i åtgärder som sedan kan
prioriteras in i verksamhetsplanen och genomföras när medel finns tillgängliga.
Investeringsverksamheten på Trafikverket styrs av en övergripande process som upprepas
från år till år. Verksamhetsåret börjar med att Trafikverket ser över budgeten för att kunna
justera för förändringar i fleråriga projekt. Under våren inleder sedan Trafikverket arbetet
med inriktningsdiskussioner där Trafikverket ser över vilka projekt som behöver skjutas
fram i tiden och vilka som kan fortskrida enligt plan. Här undersöks också om det finns utrymme i budget att lägga till nya åtgärder som är redo att beställas. Ramarna för de finansiella medlen är i det här läget ännu preliminära. Dessa är baserade på den liggande verksamhetsplanen och tar hänsyn till om nya förutsättningar har dykt upp. Och det är under den
här perioden, mars till maj som det går att påverka vilka prioriteringar som görs i verksamhetsplaneringen. Efter sommaren kommer de ekonomiska ramarna, då kan Trafikverket avsluta sin verksamhetsplanering för nästkommande år och med säkerhet se vilka projekt
som kan gå vidare enligt planerna, vilka som måste justeras och vilka som det finns utrymme för att lägga till.
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Statlig medfinansiering söks av kommunerna/Region Gotland genom Trafikverket ett år
innan planerat genomförande av åtgärden. Nedanstående bild visar de olika stegen.

2.5 Miljö, energi, klimat

Riksdagen har beslutat om ett klimatpolitiskt ramverk. Det består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018. Som ett nytt
långsiktigt klimatmål ska Sverige senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser
till atmosfären. För inrikes transporter gäller att växthusgasutsläppen ska ha minskat med
minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010 (den inrikes luftfarten ingår inte då den ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS).

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

En av de utmaningar regeringen uppmärksammar i sitt uppdrag om infrastrukturplanering
är klimatutmaningen. Man tar upp att jämfört med dagens nivå måste transportsektorns klimatpåverkan minska kraftigt. Länen uppmanas att ”beakta” klimatutmaningen.
På Gotland har de klimatpåverkande utsläppen sedan 1990 minskat (utsläppen från stenindustrin ingår här inte i den totala mängden då den ingår i ETS, storskalig industri för export, som inte relateras till lokalsamhället. Inte heller jordbrukets markanvändning och
djurhållning ingår.). Minskningen har ägt rum framför allt inom energiförsörjningen och
avfall- och avloppssektorn. Även transportsektorn har minskat sina utsläpp, i huvudsak beroende på övergång till andra drivmedel och energieffektivare fordon. Ökat har däremot
utsläppen från arbetsmaskiner gjort.
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Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

På Gotland svarade transporterna år 2014 för ca. 70 % av Gotlands klimatpåverkande utsläpp. Färjetrafiken ingår till viss del. Det visar transporternas dominans ifråga om klimatutsläpp ifrån användningen av fossila bränslen i det gotländska samhället.

Bilden av utsläppen av växthusgaser inom transportsektorns olika transportslag visar sig relativt oförändrad mellan åren 1990 och 2014. Utsläppen per bil har minskat, men antalet
bilar ökat, så utsläppen är nästan desamma. Utsläppen från inrikessjöfart har minskat något
de senaste åren tack vare kraven på övergång till diesel MK1. Arbetsmaskiner är en stor
post på Gotland dels genom jordbrukets traktorer, dels genom stenindustrins arbetsmaskiner.
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Ett par av de målsättningar som finns i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 behandlar klimatfrågor och transporter. Den ena är att verka för ett långsiktigt
hållbart kommunikationssystem och den andra är att alla människor på Gotland ska ha
möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt långsiktigt hållbart sätt förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Region Gotlands Energiplan 8 ska fungera som färdplan på väg till en hållbar energianvändning baserad på förnybar energi enligt målen i Vision Gotland 2025. Energiplanens klimatmål är att: Genom omställning från fossila bränslen till förnybar energi har klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen på Gotland minskat med 45 % från 1990 till år
2020. I denna tidsperiod är det dock i första hand andra sektorer än transporterna som
kommer att minska mest. Detta med anledning av Gotlands höga bilberoende, få alternativ
till att resa med bil och en låg utbytestakt av bilar.
I Energiplanens avsnitt om transporter och resor finns strategierna:
• Aktivt arbeta med att införa biogas som fordonsbränsle inom egna och upphandlade
verksam-heter, samt bidra till att så sker även för privata resor, särskilt personalens arbetspendling.
• Utreda vilka ytterligare insatser som ska göras för att serviceorterna ska kunna erbjuda
service, både kommersiell och offentlig, för att begränsa behovet av att resa längre avstånd.
• Väga in möjligheterna till kollektivtrafik som ett av de viktiga kraven när lokalisering av
större nya bostadsområden beslutas.
• Långsiktigt förbättra kollektivtrafiken, i första hand genom en satsning på stomlinjerna.
Pröva snabba pendlingsturer från ytterområdena, till exempel Burgsvik och Fårösund.
• Prioritera cykeln genom insatser som underlättar för cyklister, bland annat genom fler
cykelbanor också för längre sträckor.
• Genomföra och informationsinsatser och projekt, för att öka intresset för att cykla.
• I gatu- och väghållning prioritera de som har svårast att ta sig fram, bland annat genom
att genomföra hållbarhets-, genus- och tillgänglighetsanpassad snöröjning och sandning
vid vinterväglag.
• Aktivt öka användningen av cyklar och elcyklar för tjänsteresor.
• Uppmuntra och stödja initiativ för utveckling av eldrivna fordon och laddinfrastruktur
för dessa.
För att möta klimatförändringarna måste ett långsiktigt hållbart och robust samhälle utvecklas. Infrastrukturen är en viktig del i detta, ny och befintlig infrastruktur måste säkras
för att klara samhällsförändringarna. Klimatförändringar som väntas påverka kommunikationer är bl.a. ökad nederbörd, stigande havsnivå, ras och erosion. Framför allt vägnätet är
sårbart särskilt genom ökad nederbörd och medföljande flöden. Även havsnivåhöjning kan
ha påverkan lokalt. Länsstyrelsen i Gotlands län arbetar f.n. med en ny regional handlingsplan för klimatanpassning. I denna ingår bl.a. som förslag att under 2018 genomföra ett
möte med Trafikverket och Region Gotland om hur vägnätet på Gotland kan anpassas till
ett förändrat klimat.

8

Energi 2020. http://www.gotland.se/67446
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2.6 Gotlands förutsättningar

I avsnittet beskrivs faktorer och förutsättningar som påverkar kommunikationer och transportinfrastruktur.
2.6.1 Gotlands läge

Gotland ligger mitt i Östersjön, 15 mil till Nynäshamn, något längre till Lettlands kust.
Gotlands läge gör tillgängligheten till en nyckelfråga och förbindelserna med omvärlden är
avgörande för utvecklingen. Läget gör ön helt beroende av flyg- och färjetrafik.
Ö-läget innebär många möjligheter, men kan också medföra begränsningar. Närheten till
stora marknader; Stockholm, Mälardalen och sydöstra Sverige är en styrka, liksom till
grannländerna runt Östersjön. Stockholmsregionens omfattande kommersiella och offentliga serviceutbud finns inom räckhåll för Gotland. Det omfattande, närliggande befolknings/kundunderlaget ger också möjligheter som att öka intresset för företagande och turism på Gotland. Men för att kunna utnyttja läget och stärka och utveckla Gotlands konkurrenskraft krävs en mycket god tillgänglighet, i form av ett väl fungerande transportsystem
och en anpassad infrastruktur.
Det förändrade säkerhetsläget i Östersjöområdet och försvarets återetablering på Gotland,
är nytillkomna faktorer som kan påverka infrastrukturen.
2.6.2 Demografi

Gotland har 58 003 invånare (dec. 2016). Invånarantalet har varierat kring 57 000 sedan
1990-talet. Befolkningen ökar i Visby, och särskilt dels i flera områden längs med kusten
och dels på mellersta Gotland med pendlingsavstånd till Visby.

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Befolkningsprognosen 2017- 2025 visar på en svag ökning av antalet invånare. Drygt hälften, 55 %, av befolkningen och jämnt fördelat mellan män och kvinnor, är i förvärvsarbetande åldrar (20 – 64 år). Denna grupp beräknas minska med ett par tusen personer under
den kommande tioårsperioden. Samtidigt ökar åldersgruppen 65 år och uppåt (kvinnorna
är här i majoritet) i ungefärligen motsvarande omfattning. Gruppen mellan 0 – 19 år beräknas öka något. Sammantaget gör detta att försörjningsbördan ökar.
Rörligheten är hög bland ungdomar som flyttar både till och från Gotland. Flyttningsnettot
är negativt i de rörligaste yngre åldersgrupperna men positivt i många övriga. Kvinnorna
flyttar i högre grad än männen. Stockholm/Mälardalen är den dominerande målpunkten/utgångspunkten för flyttningarna.
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2.6.3 Boende

Gotland har en jämförelsevis hög andel invånare som bor på landsbygd, knappt 40 %. De
som bor på landsbygden bor i hög grad glest och utspritt. Bebyggelsestrukturen ställer höga
krav på väl fungerande kommunikationer. Visby är
den största tätorten med drygt 24 000 invånare. I
Visby som regionalt centrum finns bl.a. såväl huvuddelen av den offentliga och kommersiella servicen
som de största arbetsplatserna. Hemse och Slite, på
respektive södra och norra Gotland är efter Visby de
två största serviceorterna, med kring 1 500 invånare.
Även Klintehamn, Roma och Fårösund är större orter med ett relativt stort serviceutbud. Mindre tätorter med mellan 200 och 500 invånare är på södra
Gotland: Havdhem, Stånga och Burgsvik, och på
norra Gotland: Lärbro och Tingstäde. Några större
tätorter finns på pendlingsavstånd till Visby, dessa är
Tofta, Vibble-Västerhejde och Väskinde-Själsö.
Boendet är fördelat på 60 % småhus och 33 % flerbostadshus, resterande är övrigt boende.
26 000 lägenheter finns på Gotland, därutöver finns
ca. 7 000 fritidshus, många ägs av personer som är
mantalsskrivna utanför Gotland.

2.6.4 Tillgänglighet

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Visbys många olika funktioner gör att tillgängligheten till staden är av stor betydelse. Även
tillgängligheten till och förbindelserna mellan bostadsorter och övriga serviceorter och arbetsplatser är viktiga.
Kartan och tabellen visar andelen och antalet invånare som inom olika tidsintervaller når
Visby med bil. Av tabellen framgår att drygt hälften av
invånarna, drygt 29 000 personer har en restid till Visby
på max. 10 minuter. Drygt 88 % har en restid på mellan
0 till 40 minuter. Ca. 6 500 personer har en restid på
mellan 40 till 80 minuter.
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När även Hemse och Slite läggs till visar tillgänglighetsanalysen att drygt 36 000 personer, 63,5 %, har
en restid på upp till tio minuter till någon av de tre
tätorterna. Drygt 99 % har en restid på mellan 0 till
40 minuter. Ca. 250 personer har en restid på mellan
40 till 50 minuter.

2.6.5 Pendling

Den genomsnittliga restiden till arbetet för personer i
åldrarna 20-64 var i början av 2000-talet drygt 24 minuter. Tio år senare varade en genomsnittlig arbetsresa i 27 minuter, vilket tyder på att det skett en viss ökning dessa år. Värdena
avser effektiv restid, det vill säga utan eventuell vänte- och bytestid. Den sammanlagda tiden som läggs på resor nationellt sett tenderade i slutet av 2000-talet vara konstant kring 70
minuter. Studier som gjorts på svenska förhållanden har kommit fram till att restiden 60
minuter enkel väg är den övre gräns där den största förändringen i viljan att resa äger rum.
Oftast brukar den maximala pendlingstiden bedömas vara runt 40-45 minuter innan andra
alternativ väljs. 9
Familjebilden påverkar också viljan och sättet att pendla. Vuxna utan barn är mer benägna
att pendla kollektivt och även tidsmässigt längre, än vad vuxna med mindre barn. De sistnämnda använder i större utsträckning bil som pendlingsform. 10

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Olika studier visar att kvinnor och män gör olika val som påverkar boende, arbetsort och
därmed även pendlingsavstånd. Vanligen har män längre tid och avstånd till sin arbetsplats
medan kvinnor har mer komplexa arbetsresor och reskedjor som innebär fler stopp för att
till exempel hämta barn eller handla 11
I Visby som största tätort finns huvuddelen av arbetstillfällena och därmed den största inpendlingen. Visby har ett positivt pendlingsnetto på 4 799 personer. Drygt hälften av de
med arbete i Visby, både bor och arbetar där. Knappt 1 500 pendlar ut från Visby och ca.
800 gör det till fastlandet, ungefär lika många som pendlar in därifrån. Fler kvinnor än män
pendlar till Visby, det omvända gäller utpendlingen från Visby och till fastlandet.
Visby –
inpendling
Män

Personer med arbetsplatser i Visby
7484

Varav personer bosatta i
Visby
4175

Varav personer från
övr Gotland
2884

Varav personer från
annan kommun
425

9

Remissunderlag inför Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland, 2016-12-14. http://www.gotland.se/94267
Remissunderlag inför Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland, 2016-12-14. http://www.gotland.se/94267
11
Remissunderlag inför Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland, 2016-12-14. http://www.gotland.se/94267
10
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Kvinnor
Totalt

8611
16095

4755
8930

3476
6360

380
805

Även Slite och Hemse, som de största serviceorterna, har positiva pendlingsnetton.
Pendling med bil dominerar, och kan i hög grad förklaras med den glesa boendestrukturen.
Gotland är också det biltätaste länet, med 608 personbilar i trafik per 1 000 invånare. Högst
ligger län av mer landsbygds/glesbygdskaraktär. Lägst antal bilar har Stockholms län.
Från Gotland pendlade 2015, knappt 2 200 personer, över hälften till Stockholms län. Till
Gotland pendlade drygt 1 000 personer, även här är Stockholms län dominerande. 40 % av
utpendlarna är kvinnor, medan inpendlingen är jämnare fördelad.
2.6.6 Näringsliv, företagande, arbetsmarknad och tillväxt

Under 2000-talets inledning ökade sysselsättningen på Gotland företrädesvis inom handels,
hotell och restaurangsektorerna, inom bygg, och också inom företagstjänstesektorn. Sysselsättningen minskade särskilt inom den areella sektorn, tillverkningsindustrin och inom försvaret. Mot bakgrund av försvarsnedläggningen utlokaliserades statliga verksamheter.
Näringsstrukturen på Gotland skiljer sig i många avseenden åt jämfört med andra län. De
största skillnaderna ligger i att Gotland har betydligt högre andelar företag och sysselsatta
inom de areella näringarna, mineralutvinning och inom branscher kopplade till besöksnäringen. På Gotland finns högst andel sysselsatta, i likhet med många platser utanför storstäderna, inom den offentliga sektorn.

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

De areella näringarna, livsmedelsindustrin, stenindustrin och besöksnäringen är sedan länge
viktiga näringar på Gotland. Samtliga är starkt kommunikationsberoende. För de areella näringarna är väl fungerande färjetrafik, infrastruktur och hamnar avgörande. Huvuddelen av
produktionen exporteras, framför allt via hamnarna i Visby och Klintehamn. Insatsvaror
för jordbruket transporteras till Klintehamn. Transporterna från produktionsanläggningarna till hamnarna omfattande. Inom stenindustrin på norra Gotland transporteras produkterna på egna fartyg från egna hamnar. För täkter på andra delar av Gotland finns förfrågningar om att nyttja Klintehamns hamn. Gotland är en stor besöksdestination. Antalet invånare mer än fördubblas under de mest intensiva sommarveckorna. Ungefär hälften av
besökarna bor utanför Visby med omnejd. För besöksnäringen är kommunikationerna till
och från Gotland avgörande. Då även besökarna bor spritt över Gotland liksom det faktum att besöksmålen finns över hela ön gör tillgängligheten på det gotländska vägnätet viktig.
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På Gotland finns ca.
27 000 arbetstillfällen,
något fler män än kvinnor är sysselsatta. Männen dominerar
branscher som bygg, tillverkning, transporter,
energi. Inom handel,
kulturella och personliga
tjänster (sport, fritid,
bibliotek, etc.) och hotell och restaurang är
fördelning relativt jämn.
Kvinnorna arbetar i
högre grad än männen
inom vård, utbildning, omsorg och finans- och försäkringssektorerna. Förvärvsfrekvenserna såväl för män och kvinnor är högre på Gotland än i riket.
Gotland är ett starkt företagarlän med många, huvudsakligen små företag. Nyföretagandet
ligger vanligtvis relativt högt. Andelen företag startade av kvinnor hör också till de högsta.
Drygt 16 % av de sysselsatta är egna företagare. Av dessa drivs ca. 70 % av män.
Under 2016 har efterfrågan på arbetskraft varit så stor att arbetslösheten sjunkit under hela
året. Sysselsättningen bedöms öka totalt sett. Växande branscher bedöms bli byggsektorn,
handel, företagstjänster och offentliga tjänster som t.ex. hälso- och sjukvård.
Uppsala universitet – Campus Gotland är ett campus inom Uppsala universitet beläget i
Visby vid Almedalen, där institutioner och fakulteter bedriver utbildning och forskning.
Campus Gotland har ca. 2 000 helårsstudenter, varav knappt 1 000 campusstudenter, och
ca. 200 anställda. Målsättningen är att 1 500 studenter ska finnas på campus. Det innebär en
ökning av både studenter och personal, som delvis kommer att ställa nya krav på transportsystem och infrastruktur.

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Den planerade expansionen av Campus Gotland medför troligen ett ökat resande på Visby
flygplats. Kopplingen mellan centrala Visby och flygplatsen är en absolut central länk. Det
är viktigt att förbindelserna är effektiva och säkra för alla grupper. En trafikseparerad cykelförbindelse till flygplatsen angelägen. Ökad hänsyn behöver också tas till behovet av att
kunna resa kollektivt till och från Visby flygplats under en större del av året än idag.
I Region Gotlands tillväxtprogram 2016 – 2020 12 ingår kommunikationer som ett utvecklingsområde. Tillväxt och näringslivsutveckling ställer krav på fungerande infrastruktur och
kommunikationssystem. I programmet anges att möjligheterna till säkra och snabba resor
och transporter till arbete och service på ön, är en förutsättning för människor och företagande. Och att en hållbar tillväxt och utveckling kräver god tillgänglighet till fastlandet. De
tongivande branscherna inom tillväxtarbetet är besöksnäringen, mat- och livsmedelsnäringarna och kalkindustrin.
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3. Kommunikationer och infrastruktur - nuläge och behov
3.1 Gotlands läge

Gotlands läge gör kommunikationerna med omvärlden till en nyckelfråga och förbindelserna till och från Gotland är grundläggande för utvecklingen. Gotlands läge gör ön helt
beroende av färje- och flygtrafik. För att kunna utnyttja läget och stärka och utveckla Gotlands konkurrenskraft krävs en mycket god tillgänglighet.
Färje- och flygtrafiken har i huvudsak olika målgrupper, trafikslagen kompletterar, men ersätter inte varandra. Trafiksystemen måste kunna erbjuda transportlösningar som är anpassade efter invånarnas, näringslivets och besökarnas behov. Hur trafiken utvecklas kan ses
som ett mått på Gotlands attraktivitet för boende och besökare, och på hur näringslivet utvecklas.
På fastlandet är väg- och järnvägsanslutningarna till de hamnar som trafikeras av Gotlandstrafiken av stor vikt för att säkerställa att gods- och persontransporterna till och från Gotland fungerar. Väg 73 och Nynäsbanan utgör kopplingarna till hamnen i Nynäshamn. E 22
utgör kopplingen till hamnen i Oskarshamn. Färjeresenärer utan bil har små möjligheter att
resa kollektivt från/till Oskarshamn.
3.2 Färjetrafiken

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Gotlands läge gör tillgängligheten till en nyckelfråga och färjetrafiken avgörande för öns utveckling och tillväxt. Det nuvarande trafiksystemet ses allmänt som väl fungerande och
uppväger till viss del de transportmässiga konkurrensnackdelar som Gotland har. En god
tillgänglighet, genom att tid och kostnad för resor och transporter minskar och genom en
anpassad turtäthet är grundläggande för en positiv regional utveckling och en stärkt konkurrenskraft. För exempelvis livsmedelsindustrin är det för dess konkurrenskraft avgörande
att sektorns behov finns med vid planering av turlistor och avgångstider. Ett väl fungerande trafiksystem förutsätter också en väl anpassad infrastruktur. En förbättrad tillgänglighet till och från fastlandet skulle tillsammans med bättre kopplingar till fastlandstrafiken
bl.a. kunna medföra att Gotland i viss mån kan ta del i den pågående regionförstoringen –
Gotland kommer ”närmare” fastlandet.
Färjetrafiken går mellan Visby-Nynäshamn (ca. 15 mil) och Visby-Oskarshamn (ca. 12 mil).
Färjorna är både gods- och passagerarfartyg. År 2016 reste drygt 1,6 miljoner passagerare
med färjorna, av dessa reste ca. 1/4 med Gotlandsrabatt (mantalsskrivna på Gotland). Färjorna är höghastighetsfartyg och restiden på linjerna är drygt 3 timmar. Nynäshamn trafikeras med i princip två dubbelturer per dag och Oskarshamn med en dubbeltur per dag. Under för-, sommar- och eftersäsong är antalet dubbelturer per dag betydligt fler. Resandet
och transporterat gods har kontinuerligt ökat. Av personresandet går ca 25 % på den södra
linjen (Oskarshamn) och 75 % på den norra (Nynäshamn). Godstransporterna är jämt fördelade på de båda linjerna.
Färjetrafiken upphandlas av Trafikverket. Nuvarande avtalsperiod, mellan Trafikverket och
Destination Gotland, omfattar tio år, och påbörjades 2017. Den upphandlade färjetrafiken
går mellan Visby-Nynäshamn och Visby-Oskarshamn. I nuvarande trafikavtal ingår bl.a.
ökad passagerarkapacitet, takpris för gotlänningar och gods, marknadsprissättning för besökare och att ett fartyg ska drivas med LNG.
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År 2009 ändrades den förordning som reglerar linjesjöfarten till och från Gotland, så att
krav på att angöra Gotland minst fem dagar per vecka året runt togs bort. Genom det öppnades möjligheterna att driva trafik till Gotland under kortare eller längre perioder, utöver
den trafik som upphandlas. Under sommaren 2016 drev Gotlandsbåten trafik mellan Visby
och Nynäshamn och Västervik. Sommaren 2017 drev Destination Gotland trafik, utöver
den ordinarie linjetrafiken, mellan Visby och Västervik.
3.3 Gotlands hamnar

Enligt Gotlands regionala utvecklingsprogram ska hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn
ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik.
Hamnarna i Visby och Klintehamn är riksintressen. Hamnarna på Gotland ägs och drivs av
Region Gotland. Sjöfartsverket ansvarar för farlederna och innanför hamngränsen ansvarar
Region Gotland.
Hamnarna i Visby, Klintehamn och Slite är ur ett nationellt perspektiv var och en att betrakta som små. De måste ses som en helhet som kompletterar varandra för att klara Gotlands behov av hamnkapacitet. I Visby består verksamheten av linjetrafik (person- och
godstrafik), kryssningstrafik, gästhamn samt oljehamn. Godshanteringen sker i Klintehamn
och Slite. I Klintehamn hanteras företrädesvis gods i form av jordbruks- och skogsprodukter samt kalksten. I Slite kommer allmänt gods att hanteras och tunga lyft kan genomföras.
De statliga maritima verksamheterna såsom Sjöräddningen har även sin bas i Slite. I Slite
finns möjlighet att utveckla en av kajerna till en reservhamn för linjetrafiken vilket idag saknas. Under tidigare avtalsperioder för färjetrafiken har en reservhamn funnits med som en
del i trafiksystemet. Enligt regionens mening måste staten ansvara för att denna funktion
åter kommer till stånd. Utan en reservhamn för linjetrafiken är Gotland sårbart om något
skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan trafikeras under en viss period. Inom de
gröna näringarna skulle Slite som reservhamn ha betydelse för leveranser av livsmedel från
Gotland och för leveranser av djurfoder till ön.

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Linjetrafiken ökar i volym och det i kombination med den nya kryssningskajen som byggs i
Visby gör att en säkrare och mer tillgänglig trafikmiljö i, till och från hamnområdet i Visby
är angelägen. Lösningar behövs som separerar gångtrafikanter från kryssningskajen från övrig trafik, samt möjligheter att tas sig med buss, mellan kryssningskajen och Visby inre
hamn. Hänsyn måste tas till Riksintresset Visby och Visby världsarv.
Godshanteringen ökar i Klintehamn sedan hamnen muddrats och byggts ut. Med en större
godshantering i Klintehamn uppkommer behov av att förbättra trafikinfrastrukturen på
land för att bland annat höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i hamnen och längs
de vägar som kan få ökad tung trafik. Samtidigt är det viktigt för de gröna näringarna att
hänsyn tas till dess framkomlighet, till tung godstrafik och till att särskilt jordbruksmaskiner
kan vara extra breda. Fortsatt arbete krävs också med kapaciteten i såväl Klintehamn som
Slite hamn för att klara framtidens behov i och med att godstrafiken kommer att öka och
ske med större fartyg i framtiden. Om utveckling i Klintehamn se vidare avsnitt 3.5.4.
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3.4 Flygtrafik

På grund av ö-läget är flygförbindelserna till och från Gotland av central betydelse för tillgängligheten till Gotland. Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk roll. Flygplatsen är ett riksintresse. Swedavia äger och driver flygplasten, som ingår i
det nationella basutbudet av flygplatser. Gotlands läge gör det också nödvändigt att flygplatsen har en beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer.
Gotland har reguljär flygtrafik året runt och dagligen till Bromma och Arlanda, och kontinuerligt under året till Göteborg, Malmö och Ängelholm. Chartertrafik finns under delar av
året. Under sommarsäsongerna ökar antalet destinationer och flygbolag kraftigt.
Antalet flygpassagerare har under den senaste tioårsperioden ökat kraftigt, 2016 var det
drygt 460 000 personer. Att säkra och öka antalet destinationer är viktigt för turismen, övriga näringslivet och för boende på Gotland.
Både Arlanda och Bromma har stor betydelse för Gotland. De båda flygplatserna fyller
olika funktioner och kompletterar varandra utifrån resenärernas behov. Mer än 90 procent
av Brommaresenärerna har Stockholmsregionen som slutmål, eller utgångspunkt. Lite mer
än hälften av Brommaresenärerna reser i tjänsten, många av dem över dagen. Bland de som
reser via Arlanda är det betydligt fler som har andra slutdestinationer, och som byter flyg på
Arlanda.
Visby flygplats ligger 3,5 kilometer norr om centrala Visby. Tillgängligheten till och från
flygplatsen behöver utvecklas. Förutsättningarna för cykel och kollektivtrafik är särskilt
bristande. Sammanhängande cykelväg saknas och förbindelse med kollektivtrafik finns endast under sommaren vilket lämnar passagerarna i ett bilberoende större delen av året. Under högsäsong bildas ofta köer vid utfarten längs Lummelundsväg. Ett samverkansprojekt,
FysGot, pågår mellan Swedavia och Region Gotland, med syfte att ta fram förslag vad gäller tillgänglighet och trafiksäkerhet.
3.5 Översiktlig planering

Länsplanen har nära samband med och koppling till den fysiska planeringen. För Gotlands
del gäller det framför allt översiktsplanen Bygg Gotland och de fördjupade översiktsplanerna.

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.5.1 Översiktsplan – Bygg Gotland

Bygg Gotland, Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 13 antogs av fullmäktige i
juni 2010. Översiktsplanen visar på regionens intentioner om hur mark och vattenområden
bör användas för att stödja regionens målsättningar. Vad gäller trafiken på Gotland tas i infrastrukturavsnittet bl.a. hamnar, vägar, gator och cykelvägar upp.
Enligt Vision Gotland 2025 ska det övergripande vägnätet utvecklas så att goda förbindelser till och från tätorterna, för pendling till arbete och utbildning, långsiktigt säkerställs. Det
innebär att de större länsvägarna ska utvecklas till effektiva och trafiksäkra transportsträckor både för persontrafik och för godshantering över ön. Det preciseras i översiktsplanen:
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•
•
•
•
•
•

Vägnätet ska utvecklas så att effektiva och trafiksäkra transportsträckor både för persontrafik och godshantering säkerställs.
Det enskilda vägnätets långsiktiga underhåll ska säkerställas genom aktiva samfällighetsföreningar.
För enskilda vägar som har särskilt stor betydelse som genomfartsvägar mellan statliga
vägar bör förslag om statligt övertagande övervägas.
För att höja trafiksäkerheten och att undvika ytterligare hastighetssänkningar ska nödvändiga breddningar och uträtningar av länsvägar prioriteras.
För att höja trafiksäkerheten ska även satsningar på säkra korsningar där det är som
mest angeläget prioriteras.
Enskilda vägar som är viktiga för turismnäringen bör utvecklas och prioriteras när frågan om statsbidrag prövas.

Målsättningen är att cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod. Av översiktsplanen framgår att:
• Planeringen av cykeltrafiken ska präglas av ett strukturtänkande med utgångspunkt från
cyklandets egna behov, egna förutsättningar och egenvärde, där tillgänglighet, trygghet,
miljö, hälsa och den kortaste vägen mellan två målpunkter har avgörande betydelse.
• Framtagande av cykelplaner bör prioriteras i följande ordning:
1. cykelplan för Visby (Cykelplan Visby 2015-2025, antagen av Tekniska nämnden
2015-12-15) 14 inklusive plan för arbetspendling med cykel, längs länsvägarna, ca 1 mil
ut och in från Visby.
2. cykelplan för arbetspendling med cykel kring de större tätorterna.
3. cykelplan för arbetspendling med cykel kring de mindre tätorterna.
4. En cykelled av hög internationell klass, för cykelturismens utveckling på Gotland bör
planeras och förverkligas.
3.5.2 Fördjupade översiktsplaner

Fördjupade översiktsplaner tas fram för ett avgränsat område och ligger sedan till grund för
områdets fortsatta detaljplaneläggning.

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Den fördjupade översiktsplanen för Visby, Hela Visby 15 är ett planeringsunderlag för Visbys framtida utveckling. I planen ingår riktlinjer bl.a. för biltrafik, kollektivtrafik, cykling,
gående, gators utformning och parkering.
Fördjupade översiktsplaner har bl.a. även tagits fram för Sudret, Östergarnslandet och
Fårö. Planerna för dessa områden syftar till att fördjupa, precisera och applicera intentionerna i översiktsplanen, med fokus på dessa områdens särskilda behov, möjligheter och begränsningar, dels till att vara vägledande i balansgången mellan utveckling och bevarande i
detaljplanering och bygglovprövning.
I regionens översiktsplan sägs att fördjupade översiktsplaner skall tas fram för ovan
nämnda områden liksom för de större serviceorterna.
14
15
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3.5.3 Visborgsområdet

Visborgsområdet, i södra Visby planeras för boende, arbete och fritid. Till huvuddelen är
det ett före detta regementsområde och omfattar ca. 450 hektar. Visborg är indelat i fem
delar:
1. Norra området – i anslutning till
Färjeleden.
2. Regementsområdet – i anslutning till kasernområdet.
3.. Villastaden – söder om planerad
tvärförbindelse.
4. Hällarna – väster Toftavägen.
5. Idrotts- och rekreationsområde.

En strukturplan har tagits fram för en första utbyggnadsbyggperiod. Planen godkändes av
regionfullmäktige 2016-04-25, § 61 och ger inriktningen för de norra och centrala delarna
(delar av område 1 och områdena 2 och 5) av regementsområdet för en tio årsperiod (2016
– 2025). Strukturplanen ger riktlinjer som stöd för kommande detaljplaner och markanvisningar.
Enligt strukturplanen är utgångspunkten för utvecklingen av Visborgsområdet en hög profil i de sociala och miljömässiga hållbarhetsperspektiven. Det planeras uppnås genom att
skapa en god infrastruktur som gynnar en hållbar utveckling, bl. a. genom god tillgänglighet
och miljöanpassade transportsystem, bevara och ge tillgång till attraktiva grönområden och
främja sociala strukturer för att motverka segregation och främja integration.

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Av strukturplanen framgår att avsikten är att Visborgsområdet stadsbyggnads- och innehållsmässigt ska integreras med staden, Visby, och även på sikt med Vibble.
I och med att gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras så ökar även tillgången till
olika transportmedel i Visborg ur ett jämställdhetsperspektiv. Tidigare studier har visat på
att resmönster och tillgång till transportsystemet skiljer sig mellan kvinnor och män. Skillnaden beror bland annat på inkomst, värderingar, pendlingsavstånd, tillgång till färdmedel
och rädsla för våld. För att främja upplevelsen av trygghet och möjligheten till att människor ska välja hållbara sätt att resa bör faktorer som god sikt, belysning, skötsel, främjandet
av spontana möten samt goda kopplingar till andra stadsdelar tas hänsyn till vid planering i
Visborg.
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Exempel på infrastrukturinvesteringar som skulle kunna genomföras både innanför och utanför det första utbyggnadsområdet inom ramen för länsplanen för regional transportinfrastruktur är:
• Attraktiva och trafiksäkrande åtgärder för gång- och cykeltrafik för att förstärka
kopplingen mellan Visborg och staden. Trafikverket har i sin genomförandeplan
för åtgärdsvalsstudier initierat en översyn av Färjeleden. Den bör genomföras i
samråd med Region Gotland och ta upp de behov som finns mot bakgrund av utbyggnaden av Visborg samt de behov som finns längs med övriga delar av Färjeleden.
• GC-förbindelse mellan Visborgsområdet och Södra Hällarna, Toftavägen, väg 140.
• Sandhedsvägen, tvärförbindelse mellan väg 140, Toftavägen och väg 142.
• Medfinansiering av gång- och cykelvägar och tillgängliga hållplatser för kollektivtrafiken, och övrig miljöanpassad infrastruktur.
3.5.4 Planering Klintehamn

I Klintehamn har Region Gotland inlett en planering för att få fram en bred bild av visioner, möjligheter och behov för Klintehamns utveckling 16.
Bakgrunden är bl.a. den planerade utvecklingen av hamnområdet då delar av verksamheten
i Visby hamn flyttas över till Klintehamn. Det är då angeläget att se över konsekvenserna
när det gäller trafik- och tillgänglighetsfrågor som rör kopplingen mellan de centrala delarna
av Klintehamn och hamnområdet.
Klintehamn har också potential för en positiv bebyggelseutveckling. Redan nu finns goda
kommunikationer och ett attraktivt läge vid havet. Ett eventuellt upptagande av en ny stor
kalkstenstäkt på södra Gotland kommer sannolikt att innebära ytterligare tunga transporter
i och i anslutning till Klintehamn. Om dessa planer förverkligas kan det att innebära störningar i form av trafikbuller och säkerhetsrisker som kräver att det tas ett helhetsgrepp över
den framtida planeringen av Klintehamn.
Med anledning av den utökade godshanteringen har Trafikverket i sin rapport Transportsystemet Gotland pekat på behovet av att Trafikverket och Region Gotland gemensamt tar
fram åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten.

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.6 Kollektivtrafik

Inom kollektivtrafiken drivs busstrafik på ett 15-tal linjer på landsbygden, turtätheten är
högst på linjerna mellan Visby och de största tätorterna. Inom Visby drivs stadstrafik på
sex linjer.
Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet. I dag finns två upphandlade trafikavtal, landsbygdstrafik på Gotland och stadstrafik i Visby. Anropsstyrd närtrafik finns också
tidtabell lagd med minst två resmöjligheter från samtliga socknar per vecka.
Under 2016 färdigställdes ombyggnaden av Visby busstation som då tillgänglighetsanpassats, och ett låst cykelgarage byggdes. 2017 uppgraderades biljettsystemet i bussarna och
16
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nya hållplatsutropsskärmar samt WiFi finns nu i alla bussar. Sedan augusti 2017 trafikeras
Visby flygplats med två kollektivtrafikturer i vardera riktningen till och från Visby.
Trafikavtalen för landsbygdstrafiken Gotland, stadstrafiken Visby samt för skolskjuts går ut
under 2019. Arbete pågår för att samordna de olika restyperna och även fordonsslagen
framöver. Linjenät ska utvecklas mot mer anropsstyrd trafik och fordon ska kunna användas mer flexibelt.
Genom Trafikverket sker ett arbete med att tillgänglighetsanpassa busshållplatser på landsbygden som ligger inom trafikverkets vägområde. Tillgänglighetsanpassningen kommer att
omfatta åtgärder om totalt 12 miljoner kronor. Trafikverket driver och ansvarar för projektet men med stöd från Kollektivtrafikenhetens trafikplanerare. Projektet beräknas vara
slutfört under 2019. Planer finns också att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen i Roma
som del av ett större projekt inom Region Gotland. Ett projekt pågår för att tydligare markera hållplatserna på landsbygden, genom att hållplatsstolpar ska placeras ut på båda sidor
av vägen vid alla hållplatser. I samband med tillgänglighetsanpassningen bör även behov av
belysning uppmärksammas.
I samband med planerad utveckling av samordning av trafiken till år 2019 förväntas också
fler resenärer kunna använda den allmänna kollektivtrafiken. Detta förutsätter också att tillgänglighetsanpassning av hållplatser fortsätter.
Trafikverket uppmärksammar i rapporten Transportsystemet Gotland följande brister i infrastrukturen för kollektivtrafiken:
• Gångvägar i anslutning till och från saknas i vissa fall.
• Kollektivtrafik saknas till och från flygplatsen.
• Hållplatser är ej anpassade för fler cyklar på bussen.
• Långa, slingrande körsträckor med långa restider som följd.
3.7 Cykeltrafik

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enligt det regionala utvecklingsprogrammet ska cykeltrafiken öka med 30 procent över en
15-årsperiod (2010 – 2025). Av översiktsplanen framgår att för att öka andelen cykeltrafik
måste investeringar i infrastruktur göras som ökar trafiksäkerheten och tillgängligheten,
samtidigt som aspekter som trygghet, miljö, hälsa och snabbhet måste vägas in. Gena cykelförbindelser mellan viktiga målpunkter i såväl Visby som de större tätorterna behövs. I
översiktsplanen tas cykelplaner för tätorterna och för arbetspendling längs länsvägarna upp.
I Cykelplan Visby 2015 – 2025 17 prioriteras arbetet med att säkra gång- och cykeltrafiken
till och från arbetsplatser, skolor och affärscentra. I Visbys cykelplan pekas saknade länkar
ut i huvudvägnätet, varav vissa går längs statliga vägar. I cykelplanen beskrivs även andra
behov som separering av gående längs huvudvägnätet, nya cykelparkeringar vid större målpunkter och knutpunkter för kollektivtrafik, trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningar
och vid skolor samt förbättrad vägvisning.

17

Cykelplan Visby. http://www.gotland.se/cykelplanvisby
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Till Uppsala Universitet - Campus Gotland vid Almedalen är idag trafiken omfattande. Elevantalet beräknas öka kraftigt och förutsättningarna att ta sig med cykel och till fots till
campusområdet och till Visby lasarett, där vårdutbildningarna har många utbildningsmoment, behöver förbättras.
Ett par cykelleder har byggts längs det statliga vägnätet, på väg 149 Visby – Lummelunda
och på väg 140 Visby – Västergarn. Dessa används såväl för vardagscykling som av besökare.
Ytterligare en sträcka, Västergarn – Klintehamn skulle ha genomförts inom nuvarande
plan. Längs den 7 km långa sträckan rör sig många gående och cyklister dagligen och det
förekommer en del farliga omkörningar. Antalet bilar, gående och cyklister har dessutom
ökat den senaste tiden eftersom det har byggts fler bostäder längs sträckan. För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter avses en ny gång- och cykelväg byggas som är separerad
från biltrafiken. Bl.a. inom ramen för Dialog Klintehamn (se avsnitt 4.5.4) har framförts att
det i planförslaget inte finns någon direkt koppling till Klintehamns hamn, och att det i
samband med en utbyggnad av cykelleden vore värdefullt att målpunkterna i hamnområdet
blir lättillgängliga och kan nås på ett trafiksäkert sätt. Vägplanen för Västergarn – Klintehamn blev överklagad till regeringen, vilket fördröjt genomförandet. Regeringen beslutade i
oktober att avslå överklagandena, vilket innebär att planeringen kan gå vidare.
Cykling är också en viktig del för turismen på Gotland. En förstudie har gjorts om förutsättningarna för att utveckla cykelturism på Fårö, Östergarnslandet och Sudret. Goda förutsättningar finns också att utveckla ytterligare mer lokala cykelvägar och stigar, t.ex. genom
att kombinera tillväxt- och trafikinsatser. Det ökande intresset för att besöka Fårö gör att
förutsättningarna för en säker gång- och cykeltrafik bör ses över. På Gotland finns en skyltad cykelled genom Svenska Cykelsällskapet.
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I Trafikverkets förslag till nationell plan, som är sänd på remiss till sista november, föreslås
att 1 500 miljoner kronor avsätts för åtgärder för ökad och säker cykling. Dessa medel avses dock gå till att genomföra åtgärder där potentialen för en ökad och säker cykling är
störst, d.v.s. i de största tätorterna. För Gotlands del är det angeläget att medel från den
nationella planen även skulle kunna användas för samma typ av åtgärder även på mindre
platser.
I Trafikverkets rapport Transportsystemet Gotland, sammanfattas bristerna vad gäller
gång- och cykelvägar i:
• Fragmentarisk struktur, ej gent och sammanhängande cykelvägnät.
• Dåliga förutsättningar för cykling på landsbygd längs statliga vägar.
• Brister i cykelvägnätet i Visby både längs statliga och kommunala vägar.
• Avsaknad av rekreationsstråk för cykelturismen.
• Avsaknad av sammanhängande cykelväg mellan Visby och flygplatsen.
• Gångvägar i anslutning till busshållplatser saknas eller är bristfälliga.
• Vägvisning för cykel är bristfällig.
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3.8 Det statliga vägnätet

Vägnätet på Gotland är tätt, beroende på att boende och verksamheter är spridda över hela
ön. Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet som omfattar 1 500 km, i huvudsak utanför tätorterna. Region Gotland ansvarar för vägnätet i tätorterna.
3.8.1 Funktionellt prioriterat vägnät

X

X

X

X

VÄG 141 KLINTEHAMN - HEMSE
VÄG 142 VISBY - BURGSVIK,
VIA HEMSE

X

VÄG 143 VISBY - LJUGARN
VIA ROMA

X

X
X

VÄG 534 & 144 ROMA - HEMSE
VÄG 146 KRÄKLINGBO –
ALA
VÄG 147 VISBY - LÄRBRO
VIA SLITE

KOLLEKTIVTRAFIK

X

LÅNGVÄGA
PERSONRESOR
MED BIL

GODS
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VÄG 140 VISBY - KLINTEHAMN
VIA TOFTA OCH VÄSTERGARN

DAGLIGA
PERSONRESOR
MED BIL

Trafikverket har pekat ut det funktionellt prioriterade vägnätet på Gotland. Region Gotland
har ställt sig bakom vägnätet. Vägarna utgör de viktigaste för den nationella och regionala
tillgängligheten på Gotland och dess tillgänglighet ska enligt Trafikverkets beslut, värnas
och höjas. De funktioner som pekas ut för vägarna är; dagliga personresor med bil, godstransporter, långväga personresor med bil samt dagliga personresor med kollektivtrafik.
Kartan visar det prioriterade vägnätet med de fyra funktionerna samlade. Tabellen visar
vilka vägar som är uppdelade på de olika funktionerna. I kategorin långväga personresor ingår enbart väg 148, den borde kompletteras med samtliga övriga 140-vägar.

X
X
X
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VÄG 148 VISBY - FÅRÖSUND
VIA LÄRBRO
VÄG 148 VISBYLEDEN
VÄG 149 LÄRBRO - KAPPELSHAMN
VÄG 149 VISBY - LUMMELUNDA
VÄG 631 KATTHAMMARSVIK –
KRÄKLINGBO
VÄG 664 SLITE - OTHEM

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

3.8.2 Vägarnas standard

Trafikverket redogör bl.a. för vägarnas standard i rapporten Transportsystemet Gotland,
bristbeskrivning.
Trafikverket har genomfört säkerhetsklassning av alla vägar som har vägnummer 100 eller
lägre samt alla vägar med en genomsnittlig trafik över 4 000 fordon per dygn 18. Få vägar på
Gotland har genomgått säkerhetsklassningen men av de som har gjort det har en stor andel
låg trafiksäkerhetsklass. Det är främst sidoområdena som orsakar låg säkerhetsklassning där
oeftergivliga föremål som t.ex. träd eller berg finns för nära vägen.
De mindre statliga vägarna på Gotland är på flera håll smala med bristfälliga sidoområden
vilket utgör en trafiksäkerhetsrisk. Dels finns en risk då oskyddade trafikanter går och
cyklar längs dessa vägar och dels finns en ökad risk för avkörningsolyckor med motorfordon. Att vägarna är krokiga och har dålig sikt vid utfarter är ytterligare en trafiksäkerhetsrisk inte minst för de oskyddade trafikanterna.
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I förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, beskrivs vägarnas betydelse
för tillgängligheten på landsbygden. Centralt ur ett landsbygdsperspektiv är de vägar som är
viktiga för dagliga resor, för tillgång till viktig samhällsservice och som har särskild betydelse för näringslivet. Samtidigt är dessa vägar många gånger det enda resealternativet. För
att kunna upprätthålla en grundläggande standard på detta vägnät finns nationella medel för
underhållsåtgärder. För Gotlands del, med ett omfattande vägnät och ett spridd boende, är
det mycket angeläget att i högre grad kunna få del av dessa medel, detsamma gäller för medel för standardförbättringar inom ramen för länsplaneringen. Annars finns risk för t.ex.
hastighetssänkningar på vägarna.
Vägarnas standard är en grundläggande utgångspunkt för hastighetssänkningar (se även följande avsnitt). Gotland är en vägberoende region, det täta vägnätet knyter samman Gotland. För att fortsatt kunna utveckla näringslivet och kunna öka boendet över hela Gotland
är en snabb och säker framkomlighet på de gotländska vägarna mycket viktig. Investeringar
i och kring vägnätet är nödvändiga så att standarden kan förbättras. Så kan tillgängligheten
bli bättre, avstånden kortare och Gotland ”rundare”. Sett i ett perspektiv där även tidsmässigt långa färjeresor görs, är en förkortad restid på väg mycket angelägen för näringsliv,
för boende och för besökare. En god tillgänglighet måste finnas och kunna utvecklas genom effektiva och hållbara transportsystem. Möjligheterna till säkra och snabba resor och
transporter, är en förutsättning för människor och företagande - för ett attraktivt Gotland.

18 Fyra olika klasser har använts för att bedöma vägens säkerhetsstandard; mycket god, god, mindre god och låg.
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3.8.3 Hastighetsöversyner

I Trafikverkets hastighetsöversyn från år 2016 pekas tre sträckor ut som aktuella att sänka
hastigheten på från dagens 90 km/h till framtida 80 km/h.
• Lv 140 mellan Visby och Tofta strand
• Lv 143 mellan Visby och Roma
• Lv 148 mellan Lärbro och Fårösund
Hastighetssänkningarna planeras att införas i slutet av nuvarande planperiod (år 2023). Hastighetssänkningarna motiveras av trafikflödet, vägens utformning samt miljöskäl. 2009
sänktes hastigheten på många av länsvägarna från 90 km till 80 km.
3.8.4 Trafikolyckor och hastighetsefterlevnad

Hastighetsefterlevnaden på det statliga vägnätet är på en låg nivå och utvecklingen är inte i
linje med vad som krävs för att nå etappmålet till år 2020. Relativt få olyckor med svåra
konsekvenser har inträffat i Gotlands län de senaste 10 års-perioden. Av de olyckor som
inträffat är singelolyckor den olyckstyp som orsakat flest dödade eller svårt skadade. Nästan
två tredjedelar av alla som dödats eller skadats svårt har färdats i en personbil.
3.8.5 Översyn av väghållarskapet

Trafikverket kommer att påbörja en utredning av väghållarskapet på Gotland som en del av
en nationell översyn av väghållarskapsfrågor. Gotland har jämfört med övriga Sverige en
något mer komplex situation för väghållarskapet där många enskilda vägars drift- och underhåll sköts av regionen snarare än enskilda markägare eller organisationer såsom vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.
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3.8.6 Belysning längs statliga vägar

Ansvaret för belysning längs vägarna ligger generellt hos väghållaren. På Gotland övertog
Vägverket på 1990-talet en del av den belysning på de statliga vägarna som de tidigare kommunerna satt upp. De som inte övertogs har sedan dess skötts av Region Gotland. Denna
belysning har i många fall nått slutet av sin livslängd och bör tas ner. Därför har det sedan
en tid tillbaka pågått diskussioner om att Trafikverket eventuellt ska ta över delar av den
belysningen. 2015 startades en gemensam studie av Trafikverket och Sveriges kommuner
och landsting (SKL) om hur belysningsfrågan ska tas om hand på ett enhetligt sätt över
hela landet. Utredningen presenterades i juni 2017.
I rapporten sägs: De gemensamt framtagna kriterierna, som bedöms bidra till en hållbar utveckling utan att försämra trafiksäkerhet och trygghet, innebär en förändring av anläggningarna längs med statliga vägar, oavsett vem som idag är ägare. Efter genomförda pilotstudier
är uppskattningen att upp till 50 procent av dagens befintliga ljuspunkter kommer finnas
kvar och att det kan vara motiverat att dessa är statligt ägda. Hur övriga anläggningar ska
hanteras behöver diskuteras, och förslag finns i rapporten. Kriterierna har gemensamt bedömts kunna ligga till grund för den fortsatta processen. Anläggningar som uppfyller framtagna kriterier föreslås tas över av Trafikverket. De anläggningar som lämnas över ska ha
minst halva sin tekniska livslängd kvar. Övriga anläggningar föreslås rustas upp för att möta
krav på livslängd, trafiksäkerhet och trygghet, eller demonteras. Demontering ombesörjs av
anläggningsinnehavaren. Processen med överlåtelse av anläggningar bedöms ta 5–10 år att
genomföra.”
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Under våren 2018 kommer en mer operativ fördjupning tas fram som beskriver hur genomförandet kan ske.
Gotland har en hög andel boende på landsbygd. Boende och verksamheter är spridda över
hela Gotland och vägnätet är tätt. Såväl för trafiksäkerheten som tryggheten är det viktigt
att kunna behålla vägbelysningen.

3.8.7 Vattenskyddsområden

På Gotland finns en stor säsongsmässig och geografisk variation i grundvattentillgång.
Jordtäcket är inom stora områden tunt och det finns då ofta snabba förbindelser mellan ytoch grundvatten via spricksystem 19. Flera statliga vägar går i anslutning till, eller korsar, utpekade vattenskyddsområden där åtgärder behöver vidtas för att skydda vattentäkterna från
föroreningar orsakade av vägtrafiken.
3.8.8 Kultur- och landskapsvärden

På Gotland har många kulturhistoriska värden bevarats och det är viktigt att de fortsatt får
vara en del av landskapsbilden. Bland annat finns ett stort antal alléer, milstolpar, artrika
vägkanter och kulturvägar som Trafikverket arbetar kontinuerligt med att bevara och utveckla.
3.8.9 Sammanfattande brister för de statliga vägarna

I Trafikverkets rapport Transportsystemet Gotland, sammanfattas bristerna för de statliga
vägarna:
• Smala
• Krokiga
• Bristfälliga sidoområden med oeftergivliga föremål
• Utfarter med dålig sikt
• Brist på säkra korsningar
• Oskyddade trafikanter ej separerade
• Vägar skär igenom oskyddade vattenskyddsområden
• Vägar i natur-, och kulturområden med höga bevarandevärden.
• Belysningsstolpar i dåligt skick
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3.8.10 Åtgärdsvalsstudier

I rapporten Transportsystemet Gotland redovisas att Trafikverket i sin genomförandeplan
för åtgärdsvalsstudier pekat ut tre studier som är aktuella inom närtid för Gotland:
• Färjeleden. Korsningspunkterna är i behov av översyn. Vägarnas funktion är viktiga
för godstransporter, kollektivtrafik samt dagliga personresor med bil liksom för resor
till och från Visby hamn. Ökad persontrafik och kryssningstrafik i Visby ger ökad trafik
i form av fler bilar, fotgängare och cyklister.
• Väg 148 Lärbro. Det finns problem med trafiksäkerheten i Lärbro tätort. Problemen
är främst kopplade till höga hastigheter. Korsningspunkter bör ses över.

19

Transportsystemet Gotland, Trafikverket.
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•

Vattenskyddsåtgärder Visby. Vattenskyddet i och kring Visby behöver förbättras då
området är utpekat som vattenskyddsområde.

Förutom ovanstående pekas i rapporten på att det utifrån bristbeskrivningen finns behov
av fördjupade utredningar/åtgärdsvalsstudier inom följande områden.
• Cykelplanering. Cykelplanen för Visby pekar ut vilka sträckor på statliga och kommunala vägar som behöver kompletteras för att få ett sammanhängande cykelvägnät i staden. Utanför Visby saknas kartläggning av behoven och en samordnad cykelplanering
mellan Trafikverket och regionen behövs för att ta fram åtgärder som främjar både
daglig pendlingscykling och turistcykling.
• Följdinvesteringar på Fårö. Med en utökad färjetrafik eller bro till Fårö kommer trafiken på Fårö att öka. Det ger i sin tur ett behov av att förbättra trafiksäkerheten. Trafikverket bör tillsammans med regionen ta fram förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Fårö.
• Följdinvesteringar Klintehamn. Utökad godshantering i Klintehamn ger fler transporter på vägnätet till- och från hamnen. Trafikverket och regionen behöver gemensamt ta fram åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten i Klintehamn då transporterna
och mängden personer som rör sig i anslutning till hamnen ökar.
• Översyn väg 148. I genomförandeplanen för åtgärdsvalsstudier har väg 148 genom
Lärbro pekats ut för studie de kommande åren. Resterande del av väg 148 mellan Fårösund och Visby finns ett behov av att studera vidare. Trafiken på vägen förväntas öka
då förbindelsen till Fårö förbättras. Vägen utgör även ett viktigt kollektivtrafikstråk där
konkurrenskraften mot bilen är svag på grund av långa restider. Vägen är idag mycket
osäker för oskyddade trafikanter, särskilt sommartid och behöver bli bredare.
Urvalet av vilka åtgärdsvalsstudier som genomförs måste tydligare kopplas till och styras av
länsplanen för regional transportinfrastruktur. Det sker lämpligast inom ramen för dialogen
mellan Trafikverket och Region Gotland (avsnitt 5).
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Förslag har ställts till Region Gotland och Trafikverket om att utreda förutsättningarna för
att resa kollektivt med tåg på Gotland. Syftet är att få till stånd ett miljövänligt och
snabbt resande, och att öka kollektivtrafikresandet och pendlingsmöjligheterna. En spårbunden kollektivtrafik skulle byggas ut på snabba stomlinjer, med hög turtäthet, där Fårösund, Slite, Klintehamn och Hemse skulle knytas till Visby. Inom trafiken skulle minst
6 000 personer resa per dygn. Uppbyggnaden tänks finansieras med statliga medel och för
driften tänks trafikintäkterna och Region Gotland stå för.
3.9 Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet

Transportsystemet ska medverka till att alla ska ha en grundläggande tillgänglighet och vara
jämställt, att likvärdigt kunna svara mot mäns och kvinnors transportbehov. Det ska vara
utformat så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning och så att barns
möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vara i trafikmiljöer
ska öka. Det ska också anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt och bidra till
ökad hälsa. Transportsystemet ska i och med det möjliggöra tillgänglighet och vara användbart för individer oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning.
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Riksdagen beslutade 1997 att Nollvisionen ska utgöra grund för trafiksäkerhetsarbetet i
Sverige 20. Det innebär att det långsiktiga målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt
till följd av trafikolyckor. Vägtransportsystemets utformning och funktion ska anpassas till
de krav som följer av detta.
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I juni 2009 beslutade riksdagen om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten som innebär att
antalet dödade i trafiken bör halveras mellan år 2007 och år 2020. Det motsvarar högst 220
dödade år 2020. Regeringen föreslår också att målet om antalet allvarligt skadade i trafiken
reduceras med en fjärdedel. Målen presenterades i regeringens proposition 2008/09:93. Det
finns också ett mål på EU-nivå som säger att antalet dödade bör minska med hälften mellan 2010 och 2020. För att uppnå trafiksäkerhetsmålen tillämpas så kallad målstyrning av
trafiksäkerhetsarbetet. Det innebär att det finns mål att följa upp för ett antal indikatorer
och att trafiksäkerhetsutvecklingen och måluppfyllelsen utvärderas vid årliga resultatkonferenser. Syftet med indikatorerna är att skapa långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet. Uppföljningen av indikatorerna är central i målstyrningen. Var och en av indikatorerna har ett målvärde som ska uppnås till 2020. Dessa mål motsvarar tillsammans ett samlat mål för trafiksäkerhetsutvecklingen. För närvarande följer staten upp följande indikatorer inom ramen för målstyrningsarbetet:
• Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät
• Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät
• Nykter trafik
• Bältesanvändning
• Hjälmanvändning
• Cykelhjälm
• Mopedhjälm
• Säkra personbilar
• Säkra motorcyklar (ABS)
• Säkra statliga vägar
• Säkra gång-, cykel- och mopedpassager
• Underhåll av gång- och cykelvägar
Länsplanen ska omfatta de områden ovan som kräver fysiska åtgärder i det kommunala,
regionala och statliga vägnätet. Om man tittar på medelvärdet av antalet polisrapporterade
döda och svåra olyckor i trafiken på Gotland för basår 2004-2008 så är medelvärdet att antalet dödade i trafiken var 2,2 personer per år, för antalet allvarligt skadade var siffran 24,2
personer per år. Tittar man på medelvärdet för åren 2012-2016 så är antalet dödade i trafiken 3,6 personer per år och antalet svåra olyckor 18,8 personer per år 21. Anledningen att
man tittar på femårsperioder är för att antalet kan variera mycket per år varför ett medelvärde är säkrare att utvärdera. Tittar man på polisrapporterade antalet dödade ses att etappmålet för Nollvisionen inför år 2020 inte är uppnått. Ska målet uppnås ska medelvärdet av

20

http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Vart-trafiksakerhetsarbete/Trafiksakerhetsmal/

21 Informationssystemet STRADA – Swedish Traffic Accident Data Acquisition
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antalet dödade i trafiken per år inte överskrida 1,6 personer per år. När det gäller antalet allvarliga olyckor ska dessa inte överskrida 24,3 personer per år, vilket innebär att det etappmålet för tillfället klaras.
Åtgärder måste genomföras för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Infrastrukturen och hastigheten måste anpassas så att den uppfyller fordonstrafikanters samt
oskyddade trafikanters behov.
Åtgärder som ingår i länsplanen är följande:
• Barns säkra skolvägar, till exempel hastighetsdämpande åtgärder.
• Åtgärder som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, till exempel att bygga
säkra gång- och cykelpassager.
• Korsningsåtgärder, som förbättrar trafiksäkerheten för samtliga trafikanter. Detta kan
till exempel innebära att en korsning byggs om till en cirkulationsplats.
• Separering av oskyddade trafikanter och biltrafik längs länsvägarna, till exempel anläggande av en ny gångväg.
• Åtgärder för att öka tillgängligheten.
I alla åtgärder som genomförs som rör trafiksäkerhet ska alltid hänsyn tas till trygghet samt
tillgänglighet. Alla nya investeringar ska upplevas trygga samt vara tillgänglighetsanpassade.
Region Gotland antog ”Tillgänglighetsstrategi – för en framkomlig fysisk utemiljö” år
2016. 22.
Region Gotland kommer framöver att genomföra en ny inventering av trafiksäkerhetsläget
på Gotland för att kunna använda detta som underlag för den framtida planeringen av trafiksäkerhetsåtgärder.
3.10 Fast förbindelse Fårö

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Förbindelsen mellan Gotland och Fårö utgörs idag av Trafikverkets vägfärjor mellan Fårösund på Gotland och Broa på Fårö. Färjan har två avgångar per timme från Fårösund och
vänder direkt tillbaka efter lossning och lastning vid Broa. Under sommaren ökar efterfrågan på antalet turer och kapaciteten för färjan räcker inte till. Jämfört med övrig tid under
året är trafikmängden dubbelt så hög under de fem mest intensiva veckorna av sommaren,
vilket gör att det bildas långa köer vid färjelägena med flera timmars väntetid. Belastningen
på vägnätet blir således hög under korta men intensiva perioder.
Genom regionens översiktsplan, Bygg Gotland och den fördjupade översiktsplanen för
Fårö 23 har regionfullmäktige uttalat att man vill ha en fast förbindelse mellan Broa på Fårö
och Fårösund. Ambitionen är dels att förbättra förutsättningarna för fastboende på Fårö,
dels att stärka det lokala näringslivet och arbetsmarknaden både på Fårö och i Fårösund.
Regionens riktlinjer i översiktsplanen är att:

22

Tillgänglighetsstrategi. http://dokument.gotland.se/IntegrationService.svc/GetDocumentContent?documentNumber=8484

23

FÖP Fårö. http://www.gotland.se/77914
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Regionen förordar en fast förbindelse mellan Fårö och huvudön som bör ansluta i närheten av nuvarande färjelägen i Fårösund på Gotlandssidan och vid Broa på Fårösidan.
• Funktionsmässigt ska den fasta förbindelsen ha kapacitet att klara både biltrafik och cykel- och gångtrafik.
En fast förbindelse är inte bara en fråga om samhällsekonomi och ett verktyg for utveckling. Det finns även en lång rad andra aspekter att ta hänsyn till. Det handlar t.ex. också om
att se och bedöma miljökonsekvenser, sociala, kulturella och estetiska konsekvenser samt
att ta ställning till förändringar av upplevelse- och känslovärden som är förknippade med
entrén till Fårö och dess förbindelse med huvudön. Finansiering av en fast förbindelse till
Fårö ligger inte inom infrastrukturplaneringen.
•

Trafikverket genomförde 2013 en förstudie 24 for att undersöka möjligheterna för att förbättra förbindelsen mellan huvudön och Fårö. Förstudien förordar inte någon viss åtgärd
utan presenterar möjliga lösningar och konsekvenser av dessa. I den pekas ett behov av
ökad tillgänglighet ut. Nästa steg i processen är att Trafikverket ska fatta beslut om hur projektet ska drivas vidare.
Med förbättrade förbindelser till Fårö kommer biltrafiken att öka på Fårö. Det ger i sin tur
ett ökat behov av investeringar i trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare och cyklister.
3.11 Förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät

Genom budgetpropositionen 2017/18:1 ökades anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur med 50 miljoner kronor 2018 avsedda för förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät. Trafikverket ska med anslaget genomföra förbättringsåtgärder på Gotlands
vägnät i syfte att öka framkomligheten och förbättra trafikmiljön. Åtgärderna som kan genomföras är dels förbättringsåtgärder på det statliga vägnätet (länsvägar) och dels statlig
medfinansiering av åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet. Åtgärderna, ska enligt
budgetpropositionen, planeras i samråd med Gotlands kommun. Hur detta ska hanteras av
Trafikverket är i dagsläget inte klarlagt.

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4. Förslag till åtgärder
Gotlands planeringsram för perioden 2018 – 2029 är begränsad, och har så varit i flera planeringsomgångar. Förutsättningar finns endast att genomföra mindre förbättringar. Under
en längre tid har inte behov och brister kunnat åtgärdas, samtidigt har också nya behov tillkommit. Den utveckling som sker på Gotland, inom näringslivet, som inom besöksnäringen och den areella sektorn, och i övrigt i samhället, som ett ökat bostadsbyggande,
måste även här kunna kopplas samman med infrastrukturinvesteringar.
Gotland är en vägberoende region, med ett tätt och spritt vägnät som knyter samman Gotland. Vägnätet motsvarar boendestrukturen, med en hög andel boende på landsbygd, och
lokaliseringen av verksamheter. För att fortsatt kunna utveckla näringslivet och kunna öka
boendet över hela Gotland är en snabb och säker framkomlighet på de gotländska vägarna
mycket viktig. Investeringar i och kring vägnätet är nödvändiga så att standarden kan höjas.
Så kan tillgängligheten förbättras, avstånden bli kortare och Gotland ”rundare”. Sett i ett
24

Trafikverket Fårö. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Gotland/projekt-i-gotlands-lan/faroforbindelsen/
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perspektiv där även tidsmässigt långa färjeresor görs, är en förkortad restid på väg mycket
angelägen både för näringsliv, boende och för besökare. En god tillgänglighet måste finnas
och kunna utvecklas genom effektiva och hållbara transportsystem. Möjligheterna till säkra
och snabba resor och transporter, är en förutsättning för människor och företagande - för
ett attraktivt Gotland.
4.1 Sammanställning av åtgärder

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Här görs en sammanställning av åtgärder som skulle kunna finansierar/medfinansieras i
länsplanen eller har koppling till den.
•

Visby hamn. Volymökningar i färjetrafiken och den kommande kryssningskajen
gör att insatser för en säkrare och tillgängligare trafikmiljö i hamnområdet behövs.

•

Reservhamn för färjetrafiken, Slite hamn. Nuvarande trafikavtal innehåller inte
krav på att reservhamn ska finnas. Utan reservhamn är Gotland sårbart om något
skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan användas.

•

Ökad godshantering i Klintehamns hamn ger effekter på trafikmiljön. Region
Gotland har inlett planering om utveckling i Klintehamn. Åtgärdsvalsstudie inom
Trafikverket (2018) planeras.

•

För att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten till Visby flygplats bedrivs ett gemensamt projekt mellan Swedavia och Region Gotland. Förslag till konkreta åtgärder ska ges i början av 2018, för att i första hand lösa gång-och cykeltrafik på infartsvägen till flygplatsen och trafiksäker lösning för anslutningen/korsningen flygplatsinfarten/Lummelundsväg (väg 149).

•

Infrastrukturinvesteringar på Visborgsområdet:
• Trafiksäkra och attraktiva gång- och cykelövergångar, Färjeleden.
• Trafiksäker gång- cykelförbindelse mellan Visborgsområdet och Södra Hällarna,
Toftavägen, väg 140.
• Sandhedsvägen, förbindelse mellan Toftavägen, väg 140, från cirkulationen
Högklintsvägen, till väg 142.
• Medfinansiering till Region Gotlands investeringar för gång- och cykelvägar
och tillgängliga hållplatser

•

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser inom kollektivtrafiken. I Visby, i serviceorterna och på det statliga vägnätet.

•

Cykelåtgärder:
• Åtgärder inom Cykelplan Visby. Säker gång- och cykeltrafik till arbetsplatser,
skolor och affärscentra.
• Anpassa förutsättningarna för gång- och cykeltrafik till Campus Gotland på
grund av ökat elevantal.
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•
•
•
•
•

Gång- och cykelväg, Lummelundsväg, väg 149/Visby flygplats, se ovan
Arbetspendling, cykling, till Visby, tätorter
Cykelled Västergarn - Klintehamn, från nuvarande plan.
Gång- och cykeltrafik, förbättra trafiksäkerheten Fårö.
Cykling besöksnäringen, fortsatt utveckling, bl.a. förstudierna Sudret, Fårö, Östergarn. Sammanhängande led.

•

Statliga vägnätet
• Åtgärder på väg 148, mellan Visby och Fårösund. Vägen är viktig för näringsliv,
pendlare, kollektivtrafik och besökare med bil eller cykel. Vägen är smal och
därmed mycket osäker för oskyddade trafikanter, gående eller på cykel. Bl.a. genom förbättrade förbindelser till Fårö ökar trafiken på vägen. Åtgärder, som
bl.a. breddning är viktiga att genomföra.
• Översyn/åtgärdsvalsstudie övriga 140-vägar, standard, brister, behov av åtgärder. Med utgångspunkt från Trafikverkets rapport.
• Åtgärder för förbättrad standard på vägar som är viktiga för tillgängligheten på
landsbygden.
• Åtgärder hastighetsgränser.
• Belysning, vägnätet.
• Fast förbindelse Fårö, inkl. behov för gång, cykel och parkering.
• Mindre åtgärder, statliga vägar.
• Färjeleden, åtgärdsvalsstudie.
• Vattenskyddsåtgärder, Visby. Åtgärdsvalsstudie.
• Klintehamn. Åtgärdsvalsstudie.
• Behov av ytterligare åtgärdsvalsstudier.

•

Säkra skolvägar
• Barns och ungdomars säkra skolvägar måste prioriteras. Det gäller framför allt
förbättringar av gång- och cykelvägar, hållplatser, vägrenar, cykelbanor, angörningsplatser vid skolorna. Här kan särskilt framhållas Slite, övergången väg 147,
mellan skola och idrottshall och trafiksituationen vid Dalhem skola.

•

Förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät
• Genom budgetpropositionen 2017/18:1 ökades anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur med 50 miljoner kronor 2018 avsedda för förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät. Trafikverket ska enligt budgetpropositionen,
planera åtgärderna i samråd med Gotlands kommun.
• Enligt Region Gotlands uppfattning ska åtgärderna prioriteras till norra Gotland.

•

Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter inom Region
Gotlands verksamhet är:
• Barns säkra skolvägar, till exempel hastighetsdämpande åtgärder. Barns och
ungdomars trafiksituation måste förbättras.
• Åtgärder som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, till exempel att
bygga säkra gång- och cykelpassager.
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•
•
•

Korsningsåtgärder, som förbättrar trafiksäkerheten för samtliga trafikanter.
Detta kan till exempel innebära att en korsning byggs om till en cirkulationsplats.
Separering av oskyddade trafikanter och biltrafik längs länsvägarna, till exempel
anläggande av en ny gångväg.
Åtgärder för att öka tillgängligheten.

4.2 Ekonomiska förutsättningar

Gotlands planeringsram för perioden 2018 – 2029 är 224 miljoner kronor, ca. 18,5 miljoner
kronor per år. Länens genomsnittliga årliga nivå för planperioden kommer dock att justeras
i förhållande till verkligt utfall av använda medel för planperioden 2014 - 2025. Det görs av
Trafikverket vid slutet av 2017/början av 2018. Justeringen av planramen, över- eller underförbrukning, görs mot de fyra första åren i planperioden.
Gotlands länsplan har en mycket begränsad ekonomisk ram, och har så haft i en följd av
planeringsomgångar. Det gör större infrastrukturinvesteringar omöjliga. Region Gotland
har bl.a. fört fram problematiken med hur finansiering av infrastrukturåtgärder ska kunna
lösas till näringsdepartementet. Under en längre tid har inte behov och brister kunnat åtgärdas, samtidigt har också nya behov tillkommit. Den utveckling som sker, inom näringslivet,
som inom besöksnäringen och den areella sektorn, och i övrigt i samhället, som ett ökat
bostadsbyggande, måste även på Gotland kunna kopplas samman med infrastrukturinvesteringar.
Förslaget till länsplan 2018 – 2029, bygger vidare på nuvarande plan. I länsplanen finns två
finansieringsmodeller, dels statliga investeringar som gäller åtgärder för det statliga vägnätet
och dels medfinansiering. Medfinansiering kan ges för upp till 50 % av kostnaderna för trafiksäkerhets-, miljö- och kollektivtrafikåtgärder på det kommunala vägnätet. Det är verksamheter som Region Gotlands tekniska nämnd ansvarar för, och därmed är nämndens investeringsbudget utgångspunkten för medfinansieringsåtgärderna i länsplaneförslaget. Trafikverket Region Stockholm beslutar om statlig medfinansiering. Exakt vilka enskilda projekt som beviljas statlig medfinansiering beslutas löpande av Trafikverket, där Region Gotland årligen ansöker om medel.
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4.3 Inriktning - Tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet

Vilka åtgärder som kan ingå i länsplanen styrs av förordningar och direktiv (se avsnitt 1).
Infrastrukturplaneringen är också en viktig del i att nå de nationella transportpolitiska målen (se avsnitt 2). Till detta ska också läggas de regionala målsättningar inom kommunikationsområdet och andra områden som påverkar/påverkas av transporter och infrastruktur
(se avsnitt 2). Hit hör även den nuvarande länsplanen med sin inriktning och sina åtgärder.
En övergripande inriktning för val av åtgärder som sammanför och understryker dessa delar är ur ett regionalt perspektiv:
• Verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem (Vision Gotland 2025).
• Möjligheterna till säkra och snabba resor och transporter till arbete och service på ön,
är en förutsättning för människor och företagande (Tillväxtprogrammet 2016 – 2020).
• Minskning av klimatpåverkande utsläpp, med 45 % från 1990 års nivå till 2020, dock är
det i denna tidsperiod i första hand andra sektorer som kommer att minska mest, med
anledning av det höga bilberoendet, få alternativ till bil och en låg bilutbytestakt (Energiplan Gotland 2020).
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Effektiva, tillgängliga, trygga och säkra gator, vägar, korsningar och gång- och cykelvägar, med anslutande infrastruktur (Inriktning i nuvarande länsplan, 2014 – 2025).
• Kollektivtrafiken ska i högre grad kunna bli ett alternativ till bilåkande, genom ombyggnad av hållplatser för ökad tillgänglighet och samordning av fysisk planering och kollektivtrafikplanering (Inriktning i nuvarande länsplan, 2014 – 2025).
• Skillnader i mäns och kvinnors, flickors och pojkars, olika åldersgruppers och personer
med funktionsvariationers, olika användning av transportsystemen och olika utnyttjande av trafikmiljöerna ska ingå vid bedömning av vilka av åtgärder som genomförs
(Inriktning i nuvarande länsplan, 2014 – 2025).
Inriktningen kan sammanfattas i - tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet.
•

4.4 Förslag till åtgärder

Förslagen till åtgärder delas in under följande rubriker:
• Kollektivtrafik och tillgänglighetsanpassning
• Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning
• Cykelutveckling
• Stads- och tätortsutveckling
• Övriga åtgärder: åtgärdsvalsstudier, förstudier, etc. Små och snabbt genomförbara åtgärder på det statliga vägnätet.
I planförslaget ingår under de fyra första åren ett större objekt. Det är cykelleden Västergarn – Klintehamn som skulle genomförts inom nuvarande plan. Enligt regeringens direktiv för planeringen bör förslagen till nya länsplaner innehålla objekt som byggstartats men
inte avslutats vid ingången av 2018. Vägplanen för Västergarn – Klintehamn blev överklagad men regeringen beslutade i oktober att avslå överklagandena. Byggstart skulle kunna
ske tidigast år 2018 och cykelleden skulle då kunna bli färdig till 2019. Kostnaden beräknas
till 32 Mkr.
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Utifrån regeringens direktiv gör Trafikverket en årlig relativt jämn fördelning av medlen.
Den exakta fördelningen för respektive år är en given förutsättning och ligger i Gotlands
länsplan på drygt 18 miljoner kronor per år. Den årliga fördelning utgör en förutsättning
för Länsplanen vilket gör att medel till vissa åtgärder måste senareläggas mot vad som vore
optimalt ur effektiv planerings- och produktionstid eller spridas över flera år för att inrymmas i planen.
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Sammanställning länsplan 2018 – 2029
Åtgärder

20182021

%

Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighet

4,0

- Statlig medfinansiering

4,0

Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet
- Hastighetsöversyn, åtgärder som
t.ex. förbättringar av sidoområden

23,6

- Insatser efter åtgärdsvalsstudier etc.

3,7
17,9

- Statlig medfinansiering

6

33

20222025

5

20262029

Total

5

25,6 25,6

2,0

37
32
5

52

39

39

Stads- och tätortsutveckling
- Statlig medfinansiering

4
4

6

5

5

Övriga åtgärder
- T.ex. förstudier och åtgärdsvalsstudier. Små och snabbt genomförbara åtgärder på det statliga vägnätet.

2

3

2

2

Cykelutveckling
- Cykelled Västergarn – Klintehamn
- Statlig medfinansiering

Totalt
Medel i länsplanen enl. direktiven

70,6
70,628

76,6
76,6
76,616 76,756

224
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I bilaga visas sammanställningen även med planerad årlig fördelning av åtgärder för perioden 2018 - 2021. För planperioderna 2022 – 2025 och 2026 – 2029, föreslås en fördelning
av medel motsvarande den för 2018 – 2021. Ramen är dock något högre för de två sista perioderna, vilket föreslås ge en ökning på samtliga åtgärdsområden, förutom för Övriga åtgärder.
Planförslaget innebär en fördelning på statlig finansiering med ca 55 %, och för medfinansiering ca 45 %.
4.5 Effektbeskrivning

Effektbeskrivningen sammanfattar de effekter planen kan förväntas ge i relation till de nationella och regionala målen.
Planförslaget utgår från nationella och regionala mål, och de åtgärder som föreslås är kopplade till regionens översiktliga planering, som översiktsplanen Bygg Gotland.
Förslaget till länsplan 2018 – 2029, bygger vidare på nuvarande plan.
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I planförslaget ingår under de fyra första åren ett större objekt. Det är cykelleden Västergarn – Klintehamn som skulle genomförts inom nuvarande plan, men som inte kunde genomföras som planerat, då vägplanen blev överklagad. Omfattning, inriktning och fördelning på åtgärdsområden i planförslaget motsvarar den nuvarande planen.
Sammantaget har förslaget en positiv inverkan på relevanta mål och planer. Dock är inverkan begränsad, för en hållbar utveckling och övrig måluppfyllelse krävs insatser inom flera
olika områden och av olika aktörer utanför de möjligheter som finns inom de regionala
transportinfrastrukturplanerna samt för Gotlands del att länsplanen har en mycket begränsad ekonomisk ram, preliminärt 18,5 miljoner kronor per år.
Flera osäkerhetsfaktorer finns även för genomförandet av planen som gör effektbedömningen osäker. I vilken omfattning planerna kan genomföras beror på storleken av de medel som fördelas. För den statliga medfinansieringen är utgångspunkten Region Gotlands/tekniska nämndens årliga budget.
Effekterna beskrivs fördelat på fyra åtgärdsområden som finns i planförslaget.
Konsekvenser för nationella klimat- och miljökvalitetsmål beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen av planen.
Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighet, åtgärder för att förbättra tillgängligheten på
och vid hållplatser.
Utveckling av kollektivtrafiken är enligt det regionala utvecklingsprogrammet, Vision Gotland 2025, en av de viktigaste faktorerna för att det gotländska samhället ska utvecklas hållbart. Kollektivtrafiken är en grundpelare för social utveckling, då den knyter samman landsbygd och tätort och underlättar transporter i människors vardag. Att få fler att välja bussen
handlar i hög grad om beteendeförändring. En väl planerad infrastruktur underlättar en sådan förändring.
Bidrar, i begränsad omfattning, till de nationella och regionala målen om en långsiktigt hållbar transportförsörjning, om tillgänglighet och om säkerhet, miljö och hälsa.
Bilberoende på landsbygd och i de mindre tätorterna kommer dock sannolikt till stor del att
bestå på grund av det spridda boendemönstret. Utveckling och användning av förnyelsebara bränslen behövs.
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Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet, åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Ger positiva effekter för tillgänglighet och säkerhet och hälsa utifrån olika gruppers behov.
Stads- och tätortsutveckling. Åtgärder av trafiksäkerhetskaraktär. Ger positiva effekter
för tillgänglighet och säkerhet och hälsa utifrån olika gruppers behov.
Cykelutveckling. Ett regionalt mål är att öka andelen cykeltrafik med 30 % mellan 2010 –
2025. Det förutsätter att investeringar görs i infrastrukturen som ökar trafiksäkerheten och
tillgängligheten, samtidigt som aspekter som trygghet, miljö, hälsa och snabbhet måste
övervägas. Drygt 50 % av planens medel avsätts för cykelåtgärder. Ökat cyklande bidrar till
en långsiktigt hållbar transportförsörjning (om det ersätter bilresor) och förbättrad hälsa.
Bidrar även till en positiv för turismnäringen.
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5. Genomförande
Region Gotland ansvarar för att ta fram länsplanen för regional transportinfrastruktur. Trafikverket beslutar om de statliga åtgärderna och den statliga medfinansieringen, och för genomförandet av de statliga åtgärderna i planen. I vilken omfattning planerna kan genomföras beror på storleken på de medel som dels regeringen och riksdagen årligen anvisar i
statsbudgeten, dels på Region Gotlands budget. För Region Gotland är utgångspunkten
Region Gotlands/tekniska nämndens strategiska plan och budget. Av den framgår vilka
specifika objekt som avses prioriteras under de kommande åren, om ekonomiska förutsättningar finns. Regionens årliga budget fastställs i november varje år.
Ett effektivt genomförande förutsätter kontinuerlig dialog. Minst två gånger per år bör regionledningsmöten (regionledningarna på Trafikverket och Region Gotland) hållas. Här tas
större strategiska frågor upp: information, behov, underlag och prioriteringar av kommande åtgärder. Exempel på ämnen är en fördjupning av den systemanalys Trafikverket
gjort inför denna plan och prioriteringar av åtgärdsvalsstudier.
Därutöver är en modell för den årliga genomförandeprocessen:
• Ansökan om medfinansiering till Trafikverket oktober år 1. Ansökningar utgår från tekniska nämndens budget.
• Besked från Trafikverket om godkänd medfinansiering lämnas under vårvintern år 2
och då kan projekt genomföras under året.
• Kontinuerliga avstämningsmöten Trafikverket och Region Gotland som följer upp läget för genomförandet och medfinansieringsprojekten. Anpassning efter budget.
• Samordningsmöten Trafikverket och Region Gotland för genomgång av läget för aktuella större projekt, ca. tre - fyra gånger per år. Återrapporteras till tekniska nämnden.
• Årlig rapportering och uppföljning till regionstyrelsen.

6. Bilagor
6.1 Förslag - Sammanställning Länsplan 2018 - 2029

Finns i separat dokument.

Ärendenr RS 2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

6.2 Miljökonsekvensbeskrivning (januari)
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Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur
Sammanställning och sammanfattning av inkomna remissvar
2018-01-08
1. Remissen har varit sänd till
Företagarna Gotland
LRF Gotland
Östsvenska Handelskammaren
Svenskt Näringsliv
Tillväxt Gotland
BRA flyg
SAS
Cykelfrämjandet
Naturskyddsföreningen Gotland
Gotlands förenade besöksnäring
LO-Distriktet Gotland
TCO Gotland
SACO Gotland
Destination Gotland
Gotlands Idrottsförbund
NTF Gotland
Motormännens Riksförbund
Länsstyrelsen Gotlands län
Sjöfartsverket
Naturvårdsverket
Energimyndigheten
Gotlands Botaniska förening
Gotlands Ornitologiska förening

GUBIS
Polismyndigheten
Uppsala Universitet Campus Gotland
Visby Airport Swedavia
Tillgänglighetsrådet Region Gotland
Pensionärsrådet Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tekniska nämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

2. Synpunkter på remissen har inkommit från:
LRF
Länsstyrelsen
Trafikverket
Sjöfartsverket
Uppsala Universitet
Östsvenska Handelskammaren
Polismyndigheten, Polisområde Gotland

Naturskyddsföreningen Gotland
Dalhem socken förening och Dalhem skola
föräldraförening
Barn- och utbildningsnämnden, AU
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, AU
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden

1

3. Sammanfattning av remissynpunkterna
I de fall synpunkterna föreslås leda till en förändring i planförslaget anges sidnummer i
planförslaget efter respektive punkt. Synpunkter som rör enskilda objekt eller projekt
överlämnas till ansvariga för dessa verksamheter och/eller till befintliga arbetsgrupper.
Barn- och utbildningsnämnden, AU
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Framhåller barn och ungdomars trafiksituation och att planen på ett tydligare sätt
ska prioritera denna. Sid 32
Viktiga punkter för denna grupp är:
Säkra och belysta vägar till och från skolorna, både på landsvägar och i tätorterna.
Utbyggnad av gång och cykelvägar i tätorterna.
Utbyggnad av vägrenar och cykelbanor på länsvägarna. Barn upp till och med årskurs
tre kan ha upp till två kilometers gångväg till hållplats eller skola. Årskurs 4 – 6, två
kilometer till hållplats och tre kilometer till skola och årskurs 7 – 9 upp till tre
kilometer till hållplats eller skola.
Säkra och belysta hållplatser för skolskjutsar och linjebussar.
Angöringsplatser vid skolorna och trafikreglering runt dessa angöringsplatser.
Åtgärder för att förbättra trafiksituationen vid Solklintsskolan i Slite där övergången
över länsväg 147, mellan skola och idrottshall, sker via ett obevakat övergångsställe.
På vägen passerar mycket tung trafik. Det finns inga farthinder i anslutning till detta
övergångsställe.
Transportvägar och hämta-/lämnaplatser vid förskolorna. Förskolorna är den
offentliga service som genererar mest trafik.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, AU
•
•
•
•
•
•
•

Framhåller vikten av att prioritera barns och ungdomars trafiksituation och med den
utgångspunkten lämna kompletterande synpunkter. Sid 32
Viktiga punkter är:
Säkra vägar till och från skolorna, både på landsvägen och i tätorterna.
Utbyggnad av gång och cykelvägar i tätorterna.
Utbyggnad av vägrenar och cykelbanor på länsvägarna, i synnerhet i anslutning till
hållplatser för skolskjutsar och linjebussar.
Angöringsplatser vid skolorna och trafikreglering runt dessa angöringsplatser.
Vill särskilt understryka vikten av ett fungerande stomlinjenät och en tidtabell både
på landsbygden och i Visby som passar för gymnasie- och vuxeneleverna så att de
enkelt och smidigt kan utnyttja den allmänna kollektivtrafiken.

2

Kultur- och fritidsnämnden
•
•

Viktig att Gotlands kultur- och landskapsvärden, som de kulturvägar som finns kan
hållas tillgängliga, samtidigt som miljön måste bevaras.
Positivt med en fast förbindelse till Fårö, då tillgängligheten till Bergmancenter, som
är en mycket viktig kulturinstitution på Fårö, och övriga natur- och kulturhistoriska
sevärdheter på ön, skulle förbättras väsentligt med en bro.

LRF
•
•
•

•

•

•
•

Lyft de gröna näringarnas behov av väl fungerande färjetrafik, infrastruktur och
särskilt hamnarna. Sid 13
Pekar på betydelsen av Slite hamn som reservhamn för leveranser av livsmedel från
ön men också till ön, som transport av djurfoder. Sid 16
Insatsvaror transporteras till Klintehamn. Av största vikt för de gröna näringarna att
hänsyn tas till tung godstrafik och till att särskilt jordbruksmaskiner kan vara extra
breda. Fortsatt arbete krävs också med kapaciteten i såväl Klintehamn som Slite
hamn för att klara framtidens behov i och med att godstrafiken kommer att öka och
ske med större fartyg i framtiden. Sid 16
För att trygga den gotländska konkurrenskraften inom livsmedelsindustrin krävs att
turlistor och avgångstider i färjetrafiken tar med dessas behov i planeringen. Då
kraven på leveranstider blir allt hårdare kan 15 minuters tidigare avgång vara av
yttersta vikt om man ska hinna med att packa dagens beställningar innan färjan går.
LRF vill att det ska föras en särskilt god dialog mellan färjeoperatören och LRF innan
turlistor, avgångstider och varvsturlistor planeras. Sid 15
Översiktlig planering. De flesta samfällighetsföreningar för enskilda vägar drivs av
verksamma inom det gröna näringslivet. Många av de vägar som sköts är till gagn för
turism och allmänhet. Remissen yttrar sig inte kring hur samfällighetsföreningarna
ska hållas aktiva, en fråga som naturligt är av intresse för LRF och dess medlemmar.
Vidare önskar LRF att de vägar som är viktiga för de gröna näringarna lyfts samt
prioriteras på samma sätt som de som är viktiga för turismnäringen.
Inför beslut i transportinfrastrukturfrågor viktig att särskild hänsyn tas till det gröna
näringslivets behov av framkomlighet på vägnätet. Sid 16
Lyfter gatubelysningen på landsbygden. I samband med trafiksäkrande åtgärder bör
belysningen prioriteras bland andra åtgärder.
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Östsvenska Handelskammaren
•

•
•

Delar synen på problematiken med hur finansieringen av infrastrukturåtgärder ska
kunna lösas. Behov och brister har inte kunna åtgärdas samtidigt som nya tillkommit.
Näringslivets utveckling, särskilt inom besöksnäringen och de areella näringarna, ger
behov av större infrastrukturinvesteringar för ökad tillgänglighet på ön för att
optimera tillgång till kompetens, tillväxt och utveckling.
Gotlands ställning som besöksmål bidrar till landets inkomster och till ett ökande
intresse för Sverige.
Gotlands fullständiga beroende av flyg- och färjetrafiken gör att satsningar på
strategiska punkter som Visby hamn och Visby flygplats inte enbart är viktiga för öns
befolkning och näringsliv utan relevanta för Sverige som helhet.

Dalhem sockenförening och Dalhem skola föräldraförening
•

Trafikverket genomförde en s.k. närhetssatsning 2009-2010. Dalhem var en av de
orter som utreddes och några förslag på lämpliga åtgärder för att förbättra
trafiksäkerheten på väg 631 genom samhället togs fram. Det gällde en gång- och
cykelväg, förbättrad korsning vid Dalhems skola och kurvan vid väg 631 till Roma
kyrka. Dessa förbättringar har inte genomförts. Genom Dalhem går mycket tung
trafik och trafikmiljön är osäker. Därför vill de två föreningarna att de åtgärder som
tidigare har planerats ska ingå i infrastrukturplanen.

Polismyndigheten. Polisområde Gotland
•

Polisområde Gotland har tagit del av planen och har inga synpunkter. Men man vill
framföra ett önskemål om samråd inför större vägändringar/byggen så att det
möjliggörs ett införande av polisiära kontrollplatser i samband med detta.

Sjöfartsverket
•
•

Förtydligande om ansvarsfördelningen för farleder, Sjöfartsverket ej Trafikverket
ansvarar, och innanför hamngränsen ansvarar Region Gotland. Sid 16
Understryker att det är av synnerligen vikt för Gotland, med tanke på ö-läget, att det
finns en reservhamn för Gotlandstrafiken. Detta för att förbindelserna med
fastlandet ska kunna upprätthållas i händelse av att hamnen i Visby ej kan användas.
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•

Sjöfartsverket önskar ett tidigt samråd angående utformningen av en eventuell fast
förbindelse över Fårösund i syfte att utformningen av den fasta förbindelsen ska få
en minimal påverkan för sjöfarten i den allmänna farleden 386.

Uppsala Universitet
•

•

•

Målsättningen är att 1 500 studenter ska finnas på campus. Det innebär en ökning av
både studenter och personal, som delvis kommer att ställa nya krav på
transportsystem och infrastruktur. En brist att detta endast i liten grad berörs. Sid 14
Ökad hänsyn bör tas till att förbättra förutsättningarna för studenter och personal att
ta sig med cykel och till fots till såväl campusområdet som Visby lasarett, där
vårdutbildningarna har många utbildningsmoment. De åtgärder som finns i Cykelplan
Visby är i det sammanhanget otillräckliga. Sidorna 14, 22, 31
Den planerade expansionen av Campus Gotland medför troligen ett ökat resande på
Visby flygplats. Kopplingen mellan centrala Visby och flygplatsen är en absolut central
länk. Det är viktigt att förbindelserna är effektiva och säkra för alla grupper. Under
planperioden är därför en trafikseparerad cykelförbindelse till flygplatsen angelägen.
Ökad hänsyn behöver också tas till behovet av att kunna resa kollektivt till och från
Visby flygplats under en större del av året än idag. Sid 14

Länsstyrelsen
•
•

•
•
•
•
•

Funktionsmålet. Tydliggör att bebyggelsestrukturen gör behovet av fungerande
kommunikationer stort. Sid 11
För hänsynsmålet finns brister i delen miljö och hälsa. Koppling till det nationella
utsläppsmålet saknas liksom ett generellt fokus på hållbar utveckling av det regionala
transportinfrastrukturnätet. Sid 9
Tydliggör kopplingen gällande de ekonomiska ramarna mellan de regionala planerna
och den nationella planen.
Reflektion och motivering över var de 50 Mkr Trafikverket har för 2018 för Gotlands
vägnät, skulle göra bäst nytta saknas.
Tydliggör effekterna av planförslaget. Sid 34
Redovisa de olika trafikslagens andelar för att möjliggöra målsättningar och
uppföljning.
Erinrar om att en MKB ska finnas och att skälig tid ska finnas för att yttra sig över
denna innan länsplanen antas. Miljökonsekvensbeskrivning tas fram under januari.
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•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Regionala mål och strategier. Framgår inte om målet från Vision Gotland 2025 om att
utveckla 140-vägarna ingår i transportinfrastrukturplanen eller vad det innebär t.ex.
ur transporteffektivitetssynpunkt.
Påverkan på transportinfrastrukturplaneringen. Konkretisera hur Försvarsmaktens
återetablering och turismen är relevanta ur ett transportinfrastrukturperspektiv.
Åtgärdsförslag Visby hamn. Nya kryssningskajen. Precisera vilka investeringar som
kan anses aktuella. Med perspektiven säkerhet, miljö, tillgänglighet. Erinrar om att
hänsyn ska tas till Riksintresset Visby och Visby världsarv. Sid 16
Positivt att införa en reservhamn men frågan bör samordnas med övriga
sjöfartsintressenter för att reservhamnen ska kunna uppfylla så många behov som
möjligt, inte endast linjetrafikens krav.
Positivt att koppla samman förslaget till länsplan med påbörjade satsningar i och runt
Klintehamn.
Positivt på planens intentioner att utveckla tillgängligheten till Visby flygplats genom
satsning på cykelväg och kollektivtrafik.
Visborgsområdet. Viktigt att även miljöanpassad infrastruktur inkluderas, ex
kollektivtrafik samt laddinfrastruktur. Sid 20
Kollektivtrafik. Positivt att tillgänglighetsanpassa busshållplatser, viktigt att koppla
samman detta med behovet av belysning. Sid 21
Cykelåtgärder. Positivt med åtgärder för ökad cykling, men förtydliga målet om en
30%ig ökning. Sid 21
Statliga vägnätet. Vägnätets funktion och brister hanteras tydligt. Instämmer i att det
är angeläget att i hög grad kunna få del av medel för underhållsåtgärder samt medel
för standardförbättringar inom ramen för länsplaneringen.
Trimningsåtgärder. Region Gotland bör i samråd med Länsstyrelsen se över
prioriterade områden och åtgärder för bland annat vattenskydd.
Kulturmiljö. I möjligaste mån bör hänsyn tas till ursprunglig sträckning och form på
vägar om de breddas. Längs med vägarna finns ofta kulturhistoriska lämningar som är
skyddade enligt Kulturmiljölagen.
Fast förbindelse Fårö. Behov av separering av gång, cykel och biltrafik. Väg 699 går
igenom ett karakteristiskt landskap, och sträckan mellan Broa och Stora Gåsemora är
utpekad som kulturväg. Breddning av vägen eller anläggande av cykel- och gångväg
här eller längs med andra liknande vägar på Fårö ska göras utan åverkan på
kulturminnen.
Klimatanpassning. Målet med samhällets anpassning till ett förändrat klimat är att
utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter
klimatförändringar genom att minska sårbarheter och tillvarata möjligheter. Därmed
finns behov av att i planen åtminstone belysa att infrastrukturen, ny och befintlig, ska
säkras för att klara klimatförändringar. Länsstyrelsen arbetar f.n. med att ta fram en
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•
•

handlingsplan för klimatanpassning. I samband med detta arbete planeras att
tillsammans med Trafikverket och Region Gotland, genomföra ett möte kring hur
vägnätet på Gotland kan anpassas efter det förändrade klimatet. Sid 9
Kollektivtrafiken i Oskarshamn är bättre än vad som sägs i planen.
Ser positiv på Region Gotlands hantering av jämställdhetsperspektivet vilket
genomsyrar planförslaget. Positivt att kvinnor och mäns olika resmönster och således
olika behov belyses. Region Gotland visar även på en viss hantering av
folkhälsoperspektivet, främst genom prioritering av cykeltrafik.

Naturskyddsföreningen Gotland
•
•

•
•

•

•

Instämmer i huvudsak med de mål som finns i remissen samt beskrivningarna av
förutsättningar och nuläge, liksom i bristbeskrivningen i Trafikverkets rapport.
Saknar en diskussion om vilka av de delvis motstridiga målen som ska prioriteras
samt vilka åtgärder som krävs för att uppnå dessa mål, liksom en diskussion om vilka
konsekvenser dessa får för bl.a. naturen och miljön (t.ex. i form av en
miljökonsekvensbeskrivning). Saknar en genomarbetad mål-medelanalys. Saknar
särskilt en genomgång och prioritering av åtgärder som krävs för att uppnå de
politiskt beslutade klimatpolitiska målen som redovisas i remissen.
Miljökonsekvensbeskrivning tas fram under januari.
De klimatpolitiska målen måste vara överordnande och styrande.
Exempelvis så riskerar åtgärder för att förbättra vägstandard och snabbhet i
vägnätet, även om de är önskvärda av andra skäl, att ytterligare öka
vägtransporterna och försvåra möjligheterna att öka kollektivtrafikens andel.
Åtgärderna riskerar därmed att motverka de överordnade klimatpolitiska målen.
Vidare motverkar också översiktsplanens visioner om att de större länsvägarna ska
utvecklas till effektiva och trafiksäkra transportsträckor för persontrafik och gods,
samt att breddningar och uträtningar av länsvägar ska prioriteras för att undvika
ytterligare hastighetssänkningar, de klimatpolitiska målen.
Avsnittet ”Förslag till åtgärder” måste utvecklas och preciseras för att kunna ligga till
grund för prioriteringar och beslut. Sid 30. För ökad tydlighet, underrubriken
”Sammanställning av åtgärder” flyttat till avsnittet 4, Förslag till åtgärder.

Tekniska nämnden
•

Medel behövs för att kunna vidta åtgärder för att behålla nuvarande
hastighetsbegränsning på 90 km/timmen på vägarna 140, 143 och 148.
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•
•

•

Tveksamt om regionens mål för ökat cykelåkande kan nås genom de medel som
avsätts för statlig medfinansiering.
Genom budgetpropositionen 2017/18:1 ökades det statliga anslaget till vägnätet på
Gotland med 50 miljoner för 2018. Anslaget skall användas till det statliga vägnätet
och för medfinansiering av åtgärder för det kommunala väg- och gatunätet.
Noterbart är att Regionen inte har motsvarande medel för medfinansiering under
2018.
Förslaget till länsplan 2018 – 2029 innebär ett statligt bidrag till Gotlands läns
transportinfrastruktur med 224 miljoner kronor varav 30,9 miljoner under perioden
2018 – 2021 består av statlig medfinansiering. För att få tillgång till den statliga
medfinansieringen behöver Region Gotland budgetera 30,9 miljoner.

Trafikverket
•

•
•
•
•

•

Förslaget till plan har tagits fram i dialog med Trafikverket. Trafikverket delar
Gotlands bedömning av vilka områden som är mest angelägna och ser goda
förutsättningar att kunna genomföra länsplanen utifrån föreslagen medelstilldelning.
Förslaget utgår från den samlade långsiktiga inriktningen för länets utveckling. I
förslaget redovisas ett antal mål, det vore bra om planen kan beskriva hur förslaget
till länsplan svarar upp mot dessa. Sid 34
Prioriteringsgrunden för länsplaneförslaget som innebär att planen samordnas med
processen för vilka åtgärdsvalsstudier som behöver prioriteras är viktig.
Framgår inte hur en miljöbedömning påverkat prioriteringen i länsplanen.
Miljökonsekvensbeskrivning tas fram under januari.
Det är inte möjligt att besluta om statlig medfinansiering till Steg 1 och steg 2
åtgärder. Det behöver tydliggöras i länsplanen. Sid 28, struket
Fördelningen av kostnader följer de av Trafikverket utskickade länsplaneramarna de
fyra första åren. Planen innehåller ett namngivet objekt (över 25 miljoner kronor) och
är därutöver uppbyggt kring fem åtgärdsområden. Åtgärdsområdena innehåller
medel både för statliga anslag och statlig medfinansiering. De fyra första åren
redovisas noggrant medan det saknas fördelning av medlen per år mellan 2022-2029.
Trafikverket ser positivt på förslaget till uppbyggnad av planen. Dock kräver en
flexiblare plan samordning med processen för vilka åtgärdsvalsstudier som behöver
prioriteras så att planmogna objekt ska kunna preciseras löpande.
Ett namngivet objekt finns i planen, cykelväg Västergarn – Klintehamn. Trafikverkets
bedömning är att det finns en färdig samhällsekonomisk bedömning inför
redovisning av länsplanen till regeringen. Däremot kommer detta objekt inte att ha
en av Trafikverket godkänd fastställd kalkylsammanställning
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•

I fyra av fem åtgärdsområden finns medel till statlig medfinansiering avsatt.
Trafikverket vill framhålla vikten av att Region Gotland söker medel i samma
utsträckning som medel för statlig medfinansiering avsatts, så att länsplanens medel
används på ett effektivt sätt.
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3.4 RS 2017 322 Bilaga Förslag Sammanställning Länsplan 2018 - 2029 Gotland
ÅTGÄRDER

Finans

Kollektivtrafik, tillgängliga hållplatser
Stadstrafik
Serviceorter

Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering

Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet
Säkra skolvägar. Enkelt avhjälpta hinder
Hastighetsöversyn, åtgärder
Trafiksäkerhet, bl.a. Visborg
Visby hamn, trafiksäkerhetsåtgärder, kryssningskajen
Insatser med anledning av förstudier

Statlig medfinansiering
LTP
Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering
LTP

Cykelutveckling
Cykelplan Visby
Cykelled Västergarn - Klintehamn

Statlig medfinansiering
LTP

9,5
0,5
9

Stads- och tätortsutveckling
Utveckling serviceorter

Statlig medfinansiering

Övriga åtgärder
Förstudier, åtgärdsvalsstudier, små åtgärder , etc

LTP

Summa

2018

2019

2020

2021

2022-2025

2026-2029

Summa

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

5,7
0,8
0,5
0,7
3,7

3,7
1
0,5
2,2

6
1
0,5
3,5

8,2
1
0,5
4

1

2,7

11,5
0,5
11

8
2
6

8
2
6

0,5
0,5

0,5
0,5

1,5
1,5

1,5
1,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0

0

2

17,2

17,2

17

19,2

76,6

76,7

70,6

4
2
2
0

0

23,6
3,8
2
10,4
3,7
3,7

0

0

37
5
32
4
4

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1177
4 januari 2018

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Anordnande av Workshop/Seminarium inom UBC, Planning
Cities Commission
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

För genomförandet av workshop/seminarium i samarbete med UBC, Planning Cities
Commission under 2018 anvisas 250 000 kronor ur byggnadsnämndens egna kapital.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen avser under hösten 2018 anordna ett seminarium/
workshop inom ramen för samarbetet med Union of Baltic Cities (UBC).
Planning Cities Commission är ett planeringsnätverk inom UBC som etablerades
1998 med syfte att underlätta samarbete inom stadsplanering mellan organisationens
medlemsstäder. Årligen anordnas två träffar i någon av medlemsstäderna där man i
workshop-format diskuterar och arbetar med specifika frågeställningar kopplade till
värdkommunens planerings- eller stadsbyggnadsutmaningar och ger idéer och förslag
på lösningar. Dessa träffar riktar sig primärt till planerare, arkitekter och andra
verksamma tjänstepersoner vid stadsbyggnadskontoren i de deltagande städerna. Med
stadsarkitektens deltagande i Rostock våren 2017 var Region Gotland med för första
gången i detta sammanhang.
UBC bidrar med delfinansiering för genomförandet av arrangemanget, men
överskjutande kostnader om ca 250 000 kronor ankommer på Region Gotland att
finansiera. Byggnadsnämnden föreslår att finansiering sker genom att nämnden
beviljas ta i anspråk medel ur eget kapital, där tilldelad byggbonus för 2017 kommit in
och lämpligen kan nyttjas.
Bedömning

Union of Baltic Cities (UBC) är ett av de nätverk som den antagna Internationella
strategin för Region Gotland pekar ut som prioriterade. Region Gotland deltar idag
på politisk nivå under organisationens övergripande konferenser samt, sedan våren
2017, även aktivt i planeringsnätverket Planning Cities. Det konstateras att ett aktivt
deltagande i UBC Planning Cities är ett utmärkt sätt för Region Gotland att inom
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ramen för den antagna internationella strategin samverka inom samhällsbyggnadsoch stadsplaneringsområdet. Ett anordnande av workshop hösten 2018 ligger helt i
linje med ett aktivt arbete inom nätverket.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på initiativet och ser fram emot att delta i det
planerade arrangemanget. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att
anvisa 250 000 kronor ur det egna kapitalet för byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Byggnadsnämnden 2017-12-20, § 228

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Byggnadsnämnden
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Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-12-20

BN § 228

Anordnande av Workshop/Seminarium inom UBC
Planning Cities Commission

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 250 000
kronor som delfinansiering av seminarium.
Medel anvisas ur det egna kapitalet för byggnadsnämnden för delfinansiering av
seminarium.

Sammanfattning

SBF avser under hösten 2018 anordna seminarium / workshop inom ramen för
samarbetet med Union of Baltic Cities. Medel söks därför ur eget kapital, där tilldelad
byggbonus för 2017 kommit in, för finansiering av arrangemanget.
Union of Baltic Cities (UBC) är ett av de nätverk som den antagna Internationella
strategin för Region Gotland pekar ut som prioriterade. Region Gotland deltar idag
på politisk nivå under organisationens övergripande konferenser samt, sedan våren
2017, även aktivt i planeringsnätverket Planning Cities.
Planning Cities Commission är ett planeringsnätverk inom UBC som etablerades
1998 med syfte att underlätta samarbete inom stadsplanering mellan organisationens
medlemsstäder. Årligen anordnas två träffar i någon av medlemsstäderna där man i
workshop-format diskuterar och arbetar med specifika frågeställningar kopplade till
värdkommunens planerings- eller stadsbyggnadsutmaningar och ger idéer och förslag
på lösningar. Dessa träffar riktar sig primärt till planerare, arkitekter och andra
verksamma tjänstepersoner vid stadsbyggnadskontoren i de deltagande städerna. Med
stadsarkitektens deltagande i Rostock våren 2017 var Region Gotland med för första
gången i detta sammanhang.
Primärt stadsarkitektenheten samt verksamheterna inom översiktlig planering och
detaljplanering bör framgent avsätta tid och resurser för att kunna vara med på de
årligen återkommande arrangemangen. Utöver att lära känna och nätverka med
kollegor från kommuner i närområdet, ger träffarna kunskapsinhämtning och ny
input till välkända lokala planeringsfrågor, som i Rostock exempelvis
kryssningsterminalsprojekt och centrumnära hamnutveckling. Det framfördes tydliga
önskemål från representanter från de andra deltagande städerna att Region Gotland
skulle delta mer i aktivt i nätverksarbetet. Nätverket vill också att Region Gotland
anordnar en motsvarande workshop som en självklar del i ett aktivt medlemsskap.
Detta diskuterades vidare mellan planeringsnätverket och Region Gotland, via
regionrådet Filip Reinhag, under generalkonferensen i Växjö oktober 2017. I dialog
mellan regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
möjligheterna att anordna workshop hösten 2018 (oktober) utretts. Ett positivt
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-12-20

förhandsbesked har lämnats till UBC att Region Gotland är beredda att organisera
workshopen 2018. Med tilltänkt organisation där stadsarkitekten och två
samhällsplanerare ansvarar för förberedelser och genomförande tillsammans med
UBC återstår finansieringsfrågan. UBC uppskattar kostnader för arrangemanget till
motsvarande ca 250 000 SEK utöver interna personalresurser, därför söks nu dessa
medel ur eget kapital där tilldelad byggbonus för 2017 kommit in.
UBC uppskattar antal deltagare till max 40 inbjudna planerare, som i grupper under
tre arbetsdagar intensivt arbetar med en tydlig tematisk planeringsfrågeställning
kopplat till Visbys utveckling. Resultatet, utöver värdefullt nätverkande, kan ge ny
och inspirerande input till komplexa stadsbyggnadsfrågeställningar.
Sammanfattningsvis kan konstateras att aktivt deltagande i UBC Planning Cities är ett
utmärkt sätt för Region Gotland att inom ramen för den antagna internationella
strategin samverka inom samhällsbyggnads- och stadsplaneringsområdet. Ett
anordnande av workshop hösten 2018 ligger helt i linje med ett aktivt arbete inom
nätverket
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stadsarkitekt Christian Hegardt. Byggnadsnämnden ansluter sig
till förvaltningens bedömning.
Ordförande föreslår att Byggnadsnämnden hemställer hos regionstyrelsen om
tilläggsanslag med 250 000 kronor som delfinansiering av seminarium.
Medel anvisas ur det egna kapitalet för byggnadsnämnden för delfinansiering av
seminarium.

Beslutsunderlag

Mall för generellt workshop-upplägg, framtaget av UBC Planning Cities.
Skickas till
Regionstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/1114
20 december 2017

Lina Holmgren

Regionstyrelsen

Ansökan om medel ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder,
till projekt ”Strategisk kommunikation för hållbar tillväxt”
Förslag till beslut

•

Region Gotland medfinansierar projekt ”Strategisk kommunikation för
hållbar tillväxt” med 50,00% av projektets kostnader, dock sammanlagt högst
1 080 000 kronor, varav högst 355 000 kronor för 2018, högst 355 000
kronor för 2019 och högst 370 000 kronor för 2020, ur respektive års anslag
1:1, regionala tillväxtåtgärder.

•

Beslutet avser perioden 2018-03-01 – 2021-01-15.

Sammanfattning

Syftet med projektet är att utveckla och stärka regionens position som regionalt
utvecklingsansvarig aktör, genom att och synliggöra det samlade regionala
tillväxtarbetets möjligheter, resultat och intentioner. Syftet inkluderar även att
utveckla och stärka den interna kulturen kring hur man kommunicerar sitt regionala
utvecklingansvar och resultatet av det.
Ärendebeskrivning

Region Gotland har inom ramen för sin ordinarie verksamhet ingen kommunikatör
eller kommunikationsplan för det regionala tillväxtarbetet. Projektet ligger därmed
utanför ordinarie verksamhet - och blir en viktig pusselbit för hur Region Gotland
ska finna formerna för att det efter projektets slut ska utgöra en del av ordinarie
verksamhet.
Attraktionskraft har etablerats som ett centralt begrepp för samhällsutveckling. En
förutsättning för attraktionskraft är arbetet för en hållbar tillväxt. Bakom kraven på
en hållbar tillväxt ligger kunskapen om att stora, globala miljö- och klimatproblem
samt ekonomiska och sociala utmaningar skapar förutsättningar som måste hanteras
om samhällen ska kunna fortsätta utvecklas. Parallellt med miljö- och
klimatutmaningarna förändras globaliseringen, den demografiska utvecklingen och
digitaliseringen förutsättningarna för världens ekonomier och företag. En region som
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vill vara konkurrenskraftig, attraktiv för företag, individer och besökare, måste ha
förmåga att genom ständig omvandling möta dessa samhällsutmaningar och förhålla
sig till nya förutsättningar.
Sveriges regioner har fått ett utökat ansvar för utveckling och tillväxt. Förutom att
det regionala tillväxtansvaret har fått en, i övervägande fall, annan organisatorisk
hemvist har det också blivit tydligare näringslivsfokus på insatser som genomförs
inom politikområdet regional tillväxt. Från att insatserna i stor omfattning har varit
inriktade på omfördelning av resurser har det övergått till att varje region ska, utifrån
sina förutsättningar, bidra till Sveriges samlade hållbara tillväxt. I praktiken innebär
det att insatser för att stimulera entreprenörskap, innovation och förnyelse samt att
stärka sektorsamverkan tydligare har kommit i fokus.
I och med den nya förordningen (SFS 2017: 583) har kraven på uppföljning och
uppdatering av de regionala utvecklingsarbetet i relation till strategier och program
stramats upp, vilket även ställer krav på systematiskt kommunikation av insatser såväl
som resultat.
På Gotland finns ett särskilt behov av att synliggöra och stärka det samlade regionala
tillväxtarbetet. Region Gotland har en utmaning i att organisationen innehar tre
uppdrag:
- Det primärkommunala (lokal nivå)
- Landstingsuppdraget (länsnivå)
- Det regionala utvecklingsansvaret, Region (länsnivå)
En viktigt pusselbit i ett effektivt och resultatorienterat utvecklingarbete är att
kommunicera vad Region Gotland gör inom ramen för sitt statliga uppdrag som
regionalt utvecklingsansvarig aktör. Den skiljer sig från rollen som utvecklingsaktör,
en roll som regionen har som landsting och kommun.
Projektet samordnas med genomförandet av programmet Hållbara Gotland och
tillväxtprogram för Gotland 2016-2020. Projektet kommer även att relateras till den
pågående processen med att revidera den regionala utvecklingsstrategin.
Mål

Resultatmål under projekttiden:
- Effektiv kommunikation av det regionala tillväxtarebetet och dess resultat.
- Ökad kunskap hos regionala utvecklingsaktörer om deras roll i det regionala
tillväxtarbetet och hur de kan bidra och förstärka det.
- Väl förankrad kommunikationsplan som bilaga till tillväxtarbetets
programplan som systematiserar hur regionen samlar in och kommunicerarar
resultat inom det regionala tillväxtarbetet.
- Ökad kunskap internt på region Gotland om det regionala
utvecklingsansvaret.

Genomförande

En kommunikatör kommer att utarbeta, genomföra och följa upp en
kommunikationsplan.
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Planen är inget ändamål i sig utan verktyget för att precisera och underlätta arbetet
med att kommunicera tillväxtarbetet genom att:
- Synliggöra pågående satsningar inom det regionala tillväxtarbetet,
- Öka kännedomen om regionala stöd (finansiering).
- Underlätta kommunikation inför eventuella ansökningsomgångar och
information om ansökningsförfaranden till rätt målgrupp.
- Kommunicera projektgenomförande genom kunskapsinsamling och
kunskapsförmedling från projekt
- Kommunicera resultat, lärdomar och kunskap, så att utvecklingsaktörer och
projektägare har ett bra underlag att utgå från om de vill initiera insatser för att
möta liknande utmaningar.
- Genomföra dialogforum i samarbete med strateger och delta i relevanta möten
för att kommunicera det regionala tillväxtarbetet.
Bedömning

Det pågår mycket inom ramen för det regionala utvecklingansvaret på Gotland just
nu, insatser och samarbeten som kräver särskild kommunikation. Som en del i att
Region Gotland har tagit ett omtag i sitt regionala tillväxtarbete och samtidigt får del
av statliga satsningar på 200 mkr finns ett särskilt behov av att stärka
kommunikationen kring hur regionalt utvecklings- och tillväxtarbete bedrivs, liksom
av att stärka dialogen och kommunikationen kring resultaten av pågående satsningar
för ett kontinuerligt lärande.
En viktigt pusselbit i ett effektivt och resultatorienterat utvecklingarbete är att
kommunicera vad Region Gotland gör inom ramen för sitt statliga uppdrag som
regionalt utvecklingsansvarig aktör. Den skiljer sig från rollen som utvecklingsaktör,
en roll som regionen har som landsting och kommun.
Beslutsunderlag

Ansökan om regionala tillväxtmedel inkommen 2017-12-08.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Region Gotland, Enheten för hållbar tillväxt
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Datum

2017-12-13
Beslutsdatum

Ärendeid

00203866
Diarienummer

Tillvaxtverket-2017-001571

(16212000-0803, 1913-3727)
Region Gotland
Att: Peter Lindvall
Visborgsallén 19
62181 VISBY

Ni har beviljats stöd enligt nedan.
BEVILJAT STÖD

Tillväxtverket beviljar Region Gotland stöd med 50 % av bidragsgrundande kostnader för att
genomföra projektet "Strategisk kommunikation för regional tillväxt" enligt ansökan inkommen 201712-06, dock högst 1 080 000 kronor.

BESLUTSMOTIVERING

Projektet syftar till att utveckla och stärka det regionala ledarskapet och det regionala tillväxtarbetet
på Gotland genom att och synliggöra och utveckla kommunikationen av det samlade regionala
tillväxtarbetets möjligheter, resultat och intentioner. Tillväxtverket följer projektet med stort
intresse.

PROJEKTTID

2018-03-01 -- 2021-01-15

PROJEKTET

Projektets syfte:
Syftet med projektet är att utveckla och stärka regionens position (som regionalt utvecklingsansvarig
aktör) genom att och synliggöra det samlade regionala tillväxtarbetets möjligheter, resultat och
intentioner. Syftet inkluderar även att utveckla och stärka den interna kulturen kring hur man
kommunicerar sitt regionala utvecklingansvar och resultatet av det.
Projektets mål:
Resultatmål under projekttiden:
-Effektiv kommunikation av det regionala tillväxtarebetet och dess resultat.
- Ökad kunskap hos regionala utvecklingsaktörer om deras roll i det regionala tillväxtarbetet och hur
de kan bidra och förstärka det.
- Väl förankrad kommunikationsplan som bilaga till tillväxtarbetets programplan som systematiserar
hur regionen samlar in och kommunicerarar resultat inom det regionala tillväxtarbetet.
- Ökad kunskap internt på region Gotland om det regionala utvecklingsansvaret.
Övrigt:
Projektets projektplan, målgrupp, arbetssätt, avgränsning, indikatorer med mera, gäller enligt
ansökan.

KOSTNADS- OCH
FINANSIERINGSPLAN

Godkända kostnader för den period som beslutet avser är 2 160 000 kronor.
Stödandelen av den totala kostnaden uppgår till 50%.
Godkända kostnader
Kostnadsslag och
specifikation
Indirekta kostnader
Personal
Lönekostnader
Resekostnader
Övrigt
Övrigt
Summa kronor

2018

År 2

År 3

År 4

Totalt

90 000

90 000

90 000

270 000

600 000

600 000

600 000

1 800 000

20 000

20 000

20 000

60 000

10 000

10 000

10 000

30 000

720 000

720 000

720 000

0

År 4

2 160 000

Finansiering
Finansiering och finansiärer

TID- OCH
AKTIVITETSPLAN

2018

År 2

År 3

Projektmedel
Tillväxtverket
Offentlig kontantfinansiering
Gotlands kommun

360 000

360 000

360 000

1 080 000

360 000

360 000

360 000

1 080 000

Summa kronor

720 000

720 000

720 000

0

Totalt

2 160 000

Godkända aktiviteter och kostnader för den period som beslutet avser är 2 160 000 kronor.
Projektets aktiviteter
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utarbeta kommunikationsplan
Implementera insatser löpande i enlighet
med planen

2018-03-01
2018-07-01

2018-06-30
2020-12-31

Total kostnad kronor
RAPPORTERING OCH
BEGÄRAN OM
UTBETALNING

Beräknad kostnad
355 000
1 805 000
2 160 000

Stödet utbetalas i efterhand efter redovisning av faktiska utgifter.
Angivet datum för första rapportering/begäran om utbetalning är 2018-05-01.
Plan för rapportering och begäran om utbetalning:
Rapport 1, 2018-05-01
Rapport 2, 2018-11-01
Rapport 3, 2020-05-01
Rapport 4, 2020-11-01
Rapport 5, 2021-01-15
Slutrapport och slutliga ansökan om utbetalning ska lämnas senast 2021-01-15.

VILLKOR

Allmänna villkor för projektmedel
Se bilaga 1 - Allmänna villkor 2012
Särskilda villkor
Region Gotland ska skicka in lägesrapportering var tredje månad till Tillväxtverket. Region Gotland
ska också ansöka om ett ändringsbeslut med uppdaterad tids och aktivitetsplan samt indikatorer när
dessa tagit form i projektet.

BILAGOR

Bilaga 1 - Allmänna villkor.

Vid frågor i detta ärende kontakta

Beslut i detta ärende har fattats av

Johanna Mikaelsson
Tel: +4686817703
E-post:
johanna.mikaelsson@tillvaxtverket.se

Ingrid Arltoft Henriksson
Beslutsfattare

Johanna Mikaelsson
Föredragande

Övriga deltagare i beslutet

Projektägare har för angivet projekt beviljats stöd och förbinder sig att följa allmänna och eventuella särskilda villkor.
Tillväxtverkets beslut förutsätter att projektet ska påbörjats senast två månader efter beslutsfattarens godkännande av detta
beslut.

På www.tillvaxtverket.se finns adresserna till våra nio kontor.

ALLMÄNNA VILLKOR 2012
Version 1.0

1. Allmänt
1.1 Tillämpningsområde
Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att ”Allmänna villkor 2012 för stöd till
projekt” ska tillämpas och om inte annat följer av författningsbestämmelser. För att utbetalning av stöd ska kunna ske
ska stödmottagaren följa bestämmelserna i ”Allmänna villkor för stöd till projekt 2012”.
1.2 Definitioner
Stöd – med stöd avses projektmedel till ett projekt.
Stödmottagare – är den som får stöd till projekt från Tillväxtverket.
Företag – Med företag menas enheter som utövar ekonomisk verksamhet, oberoende av deras rättsliga ställning och
hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.
1.3 Beviljat stöd
Stöd betalas ut endast under förutsättning att Tillväxtverket erhåller erforderliga medel från regeringen.
Kostnader, utöver projektets budget, som uppstår vid genomförandet av projektet svarar stödmottagaren för.
1.4 Kostnadseffektivitet
Projektverksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.
1.5 Särskilda villkor
Utöver allmänna villkor kan det finnas särskilda villkor. Dessa meddelas skriftligen i beslut om stöd.
1.6 Separat projektredovisning
Stödmottagaren ska ha en separat projektredovisning så att projektets totala kostnader och intäkter direkt kan
utläsas i stödmottagarens redovisning. Gällande bokföringsregler ska följas.
1.7 Projektperiod
Projektperioden är den period inom vilken projektet ska påbörjas och avslutas. Datum för projektperioden framgår av
beslutet. Endast kostnader som uppkommit inom projektperioden är stödberättigande. Slutrapporteringen ska ske
inom projektperioden.
1.8 Beslut om stöd
Beslutet omfattar dokumentet beslut om stöd, projektbeskrivning, allmänna villkor och eventuella särskilda villkor.
Beslutet innehåller vidare en utbetalningsplan.
1.9 EU:s statsstödsregler
1.9.1 Upplysning om EU:s statsstödsregler
Tillväxtverket beslutar om särskilda villkor när stöd till projekt utgör statsstöd enligt EU:s regelverk om statligt stöd.
Det kan till exempel avse stödgrundande kostnader och stödbelopp.
1.9.2 Upplysning om försumbart stöd
Genom hänvisning till kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 och dess offentliggörande i Europeiska Unionens
officiella tidning kan Tillväxtverket bevilja så kallat försumbart stöd (de minimis).
I projekt där sådant försumbart stöd kommer företag till del via aktör som beviljats stöd av Tillväxtverket ska
stödmottagaren informera de deltagande företagen om att stödet utgör försumbart stöd enligt kommissionens
förordning och om storleken av det stöd som utgår till de enskilda företagen inom ramen för projektet.
Stödmottagaren ska också medverka till kontroll av att EU:s maximalt tillåtna belopp per företag/koncern under en
treårsperiod (200 000 euro) inte kommer att överskridas. Hur denna medverkan ska ske framgår av särskilda villkor.
En beskrivning av de grundläggande bestämmelserna om statligt stöd finns i Tillväxtverkets dokument ”Information
inför projektansökan”.

2. Utbetalning av stöd
2.1 Ansökan om utbetalning av stöd
Stödet betalas ut i efterhand efter redovisning av de faktiska kostnaderna för projektet. Stöd betalas ut endast om
kostnaderna är stödberättigande.

Ansökan om utbetalning av stöd ska omfatta minst en och högst sex kalendermånaders stödberättigande kostnader
eller i enlighet med beslutad utbetalningsplan.
2.1.1 Underlag till ansökan om utbetalning av stöd
En ansökan om utbetalning av stöd ska lämnas på Tillväxtverkets formulär. Ansökan ska vara undertecknad av en
person som är behörig att företräda sökanden.
Ansökan om utbetalning ska innehålla
ett ekonomiskt underlag som styrker riktigheten i uppgifterna om de stödberättigande kostnaderna och intäkterna,
inklusive medfinansieringen. Med ekonomiskt underlag avses en resultatrapport och huvudbok för projektet för den
aktuella perioden. Det ska framgå vilka poster som ingår under respektive kostnadsslag.
Därutöver ska ansökan, i förekommande fall, innehålla följande underlag:
1. kopia på beslut om medfinansiering alternativt medfinansieringsintyg i original. Detta ska ha inkommit till
Tillväxtverket senast i anslutning till den första ansökan om utbetalning.
2. verifiering av att medfinansiering i form av bidrag i annat än pengar (från extern aktör) har tillhandahållits eller
utförts. För förvärvsarbete ska en underskriven sammanställning bifogas över deltagande personer, antal nedlagda
timmar, timkostnad och uppgift om den huvudsakliga arbetsinsatsen.
Utöver ovan angivna punkter får Tillväxtverket begära ytterligare uppgifter som är nödvändiga för prövning av
utbetalning av stöd.
2.1.2 Ansökan om slututbetalning
Slutrapportering och ansökan om slututbetalning ska ha inkommit till Tillväxtverket före projekt-periodens utgång,
om inte annat anges i beslutet.
Tillväxtverket har rätt att innehålla 20 procent av beviljat stöd till slututbetalningen. Slututbetal-ningen kan tidigast
ske när slutrapporten och den ekonomiska slutredovisningen har godkänts av Tillväxtverket.
2.2 Förskott
Tillväxtverket får, om det finns särskilda skäl, betala ut förskott. För att förskott ska betalas ut krävs beslut i varje
enskilt fall.
Ansökan om förskott ska göras på särskilt formulär som Tillväxtverket tillhandahåller. I ansökan om förskott ska
stödmottagaren redogöra för skälen till förskottet. Ansökan ska vara underskriven av person som är behörig att
företräda stödmottagaren.
Tillväxtverket får begära in ytterligare uppgifter som är nödvändiga för prövning av ansökan om förskott.
2.2.1 Upplysning om förskott
Tillväxtverket och stödmottagaren ska ingå skriftligt avtal om avräkning av förskott. Tillväxtverket tillhandahåller
förslag på sådant avtal.
Utbetalat förskott ska vara slutreglerat senast 3 månader innan projektet avslutas om inte annat anges i avtalet om
avräkning av förskott.
Detta gäller om inte annat följer av författnings-bestämmelser 2003:596 om bidrag till projektverksamhet inom den
regionala tillväxtpolitiken.

3. Stödberättigande kostnader
3.1 Allmänt
3.1.1 Stödberättigande kostnader
Kostnader är stödberättigande om de:
1. har uppkommit för och är nödvändiga för projektets genomförande, det vill säga är projektspecifika,
2. har uppkommit under den projektperiod som framgår av Tillväxtverkets beslut,
3. har bokförts i enlighet med gällande bokföringsregler,
4. har betalats,
5. kan styrkas av stödmottagaren genom fakturor, bokföringsunderlag eller andra handlingar ur dennes redovisning,
och
6. har uppkommit efter offentlig upphandling eller, om upphandling inte krävs, uppfyller kraven i regeln om
närstående i 3.1.3.
3.1.2 Mervärdesskatt
Stöd för mervärdesskatt medges endast om denna utgör en slutlig kostnad för stödmottagaren. Mervärdesskatt utgör
en slutlig kostnad när den inte får dras av eller återbetalas som ingående mervärdesskatt.
Om Skatteverket senare fattar beslut om att stödmottagaren omfattas av skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen
för den verksamhet som avses i det aktuella beslutet om stöd (projektet) ska stödmottagaren återbetala stöd som
felaktigt utbetalats från Tillväxtverket.

3.1.3 Regel om närstående
Då kostnadseffektivitet i projekten tillämpas begränsas möjligheterna att anlita närstående.
Företrädare för stödmottagaren får inte, utan skriftligt beslut av Tillväxtverket, välja leverantör som är närstående
oavsett om leverantören avser juridisk eller fysisk person. Med närstående person avses bland annat make/maka,
sambo, partner, förälder, barn och syskon till stödmottagaren. När det gäller juridiska personer avses koncernbolag
eller företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse.
3.2 Direkta kostnader
Med projektets direkta kostnader avses kostnader som är direkt hänförbara till projektet. De direkta kostnaderna ska
delas upp i följande kostnadsslag:
1. Personalkostnader
2. Kostnader för köp av tjänst
3. Lokalkostnader
4. Resekostnader
5. Övriga kostnader
6. Bidrag i annat än pengar (från extern aktör).
3.2.1 Personalkostnader
Kostnader för personal, anställd av stödmottagaren, är stödberättigande endast till den del av de faktiskt utbetalda
lönekostnaderna
som svarar mot den anställdes nedlagda tid i projektet. Dessa personalkostnader ska vara bokförda och tydligt framgå
i projektredovisningen.
Faktiska lönekostnader
Med faktiskt utbetalda lönekostnader avses den faktiska lönen inklusive lagstadgade eller i kollektivavtal eller på
motsvarande sätt fastställda avgifter. I de fall anställd arbetar del av tid i projektet ska den nedlagda tiden kunna
styrkas genom ett tidsredovisningsintyg och finnas tillgängligt hos stödmottagaren.
3.2.1.1 Upplysning om lönekostnader i form av schablon för företagsägare i särskilda fall
Tillväxtverket kan i särskilda fall besluta om att lönekostnad i form av schablon kan ingå i stödberättigande kostnader.
Dessa ska i sådana fall regleras i särskilda villkor. Schablonen kan bli aktuell i följande fall:
- när lönekostnader inte kan fastställas eller fastställs i samband med deklarationen, eller
- om stödmottagaren är ett nystartat företag (maximalt 3 år från startdatum) och lön inte kan tas ut.
Sådan schablon avser endast ägaren till handelsbolag, kommanditbolag eller enskilda företag. Om företaget är
nystartat i enlighet med andra punkten ovan kan det också vara ett aktiebolag. Schablon kan tas upp med högst 300
kronor per arbetad timme inklusive samtliga lönebikostnader. Den nedlagda tiden ska i dessa fall styrkas genom ett
tidsredovisningsintyg och bifogas ansökan om utbetalning av stöd. Tillväxtverket beslutar i särskilda villkor hur stor
denna andel av totala stödberättigade kostnader får vara.
3.2.2 Kostnader för köp av tjänst
Med köp av tjänst avses köp av tjänster från annan juridisk person eller fysisk person som inte är anställd hos
stödmottagaren. Av fakturan eller i en särskild specifikation ska följande framgå: när tjänsten utförts, vem som utfört
tjänsten, nedlagd tid, timkostnad och vad tjänsten består av.
3.2.3 Lokalkostnader
Direkta kostnader för lokal som stödmottagaren innehar med nyttjanderätt eller äganderätt och som nyttjas enbart
för genomförandet av projektet är stödberättigande. Stödberättigande kostnad är hyra, arrende och avskrivning samt
driftsutgifter såsom el, vatten, värme och försäkring. Om kostnaden avser del av lokal ska stödmottagaren genom ett
beräkningsunderlag visa hur beräkning har skett. Stödmottagaren ska kunna visa underlaget vid förfrågan.
3.2.4 Resekostnader
Med resekostnader avses kostnader som är förknippade med resor och logi.
3.2.5 Övriga kostnader
Med övriga kostnader avses projektspecifika kostnader som inte kan hänföras till de övriga kostnadsslagen. Övriga
kostnader kan avse förbrukningsmaterial.
3.2.6 Bidrag i annat än pengar (från extern aktör)
Med kostnadsslaget bidrag i annat än pengar avses att projektet tillförs ett värde (ej kontanta medel) från annan
aktör än stödmottagaren. Sådant värde kan vara när någon utför ett arbete eller tillhandahåller lokaler, utrustning
eller material som motsvaras av en faktisk kostnad. Detta kostnadsslag behandlas som en kostnad i projektet och ska
särredovisas under ”bidrag i annat än pengar (från extern aktör)” både i kostnads- och finansieringsbudgeten där
”bidrag i annat än pengar (från extern aktör)” upptas med lika belopp.

Arbetstid från extern aktör beräknas enligt vad som gäller för personalkostnader (punkt 3.2.1 faktiska lönekostnader).
Den som utför arbetet ska genom ett tidsredovisningsintyg visa sin medverkan och styrka den nedlagda tiden med
datum, timkostnad och typ av utfört arbete. Om timlönekostnaden inte kan styrkas får arbetsinsatsen värderas till
högst 300 kronor per timme inklusive samtliga lönebikostnader. Stödmottagaren ansvarar för att en underskriven
tidssammanställning bifogas ansökan om utbetalning av stöd i enlighet med punkt 2.1.1 ” Underlag till ansökan om
utbetalning av stöd”. Tidredovisningsintyg i original ska finnas tillgängligt hos stödmottagaren för Tillväxtverkets
granskning.
Övriga kostnader som lokaler, utrustning eller material som bekostas av annan aktör än stödmottagaren och som inte
redovisas i projektredovisningen ska kunna styrkas genom ett intyg med beräkningsunderlag som visar hur kostnaden
har räknats fram.
Om samma person både fakturerar tid i projektet och bidrar med förvärvsarbete som bidrag i annat än pengar (från
extern aktör) ska det finnas underlag som styrker skillnaden mellan fakturerad tid och nedlagd tid som avser bidrag i
annat än pengar (från extern aktör).
3.3 Indirekta kostnader (overheadkostnader)
Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner som projektet har behov av och som inte
är direkt hänförligt till projektet.
Indirekta kostnader är stödberättigande om stödmottagaren kan:
1. styrka att kostnaderna uppkommit i samband med de stödberättigande direkta kostnaderna som går att hänföra till
projektet,
2. styrka att kostnaderna fördelas proportionellt enligt en dokumenterad och skälig metod, och
3. styrka kostnaderna genom fakturor, bokföringsunderlag eller andra handlingar ur sin redovisning.
En kostnad som redovisas som indirekt får inte samtidigt redovisas som direkt kostnad i projektredovisningen så att
dubbelfinansiering uppstår.
Takregel: Indirekta kostnader får uppgå till högst 20 procent av stödmottagarens direkta stödberättigande kostnader
i projektet.
Schablonregel: Om de indirekta kostnaderna inte kan styrkas medges en schablon för indirekkta kostnader med 20
procent av stödmottagarens direkta kostnader för faktiskt utbetalda lönekostnader inklusive lönebikostnader inom
kostnadsslaget personal. Schablonsumman kan högst uppgå till 100 000 kronor.
3.4 Kostnader som inte är stödberättigande
Följande kostnader är inte stödberättigande:
1. avgifter för finansiella transaktioner, växlingsavgifter, ränta och andra rent finansiella kostnader,
2. representation som inte är avdragsgill enligt Skatteverkets allmänna råd,
3. ökade levnadsomkostnader som inte är avdragsgilla enligt Skatteverkets meddelanden,
4. ersättning för kostnader utöver skattefri del av bilersättning enligt Skatteverkets meddelanden.

4. Intäkter

Stödet ska minskas med de intäkter som projektet medför. Intäkter i eller genom ett projekt ska löpande redovisas av
stödmottagaren.

5. Rapportering och kontroller
5.1 Lägesrapportering
Stödmottagaren ska ha inkommit med en lägesrapport till Tillväxtverket senast de datum som anges i beslutet.
Lägesrapporten ska kortfattat beskriva hur projektet genomförts under den aktuella perioden med tydlig koppling till:
1. aktivitets- och tidsplan för projektet,
2. fastställd budget,
3. utbetalningsplan,
4. framkomna resultat.
Avvikelse från aktivitets- och tidsplanen och den fastställda budgeten ska kommenteras och åtgärder till följd av
avvikelsen ska beskrivas.
Mer detaljerade krav om vad lägesrapporten ska innehålla kan framgå av särskilda villkor.
5.2 Slutrapportering
Stödmottagaren ska ha inkommit med en slutrapport till Tillväxtverket senast det datum som anges i beslutet.

Slutrapporten ska innehålla:
1. syfte och mål – en beskrivning av projektets syfte och mål,
2. organisation – en beskrivning av hur projektet organiserats och styrts,
3. arbetssätt och aktiviteter – en beskrivning av hur projektet har genomförts,
4. resultat och effekter – vilka resultat och effekter som projektet har medfört och vilka resultat och effekter som
förväntas uppkomma efter projektets avslut, även förväntade resultat som inte har uppnåtts ska anges,
5. diskussion – en redogörelse för vilka delar av projektet som har varit framgångsrika och vilka som har varit svårast,
inklusive framgångsfaktorer. Vidare ska det framgå vad som inte fungerat i projektet och varför,
6. slutsatser – en redogörelse över vilka slutsatser som har dragits från projektledningens sida,
7. indikatorer – uppföljning av verksamheten i förhållande till de indikatorer som är angivna i beslutet om stöd.
Mer detaljerade krav om vad slutrapporten ska innehålla kan framgå av särskilda villkor.
5.3 Ekonomisk slutredovisning
Till slutrapporten ska ett ekonomiskt underlag bifogas som styrker riktigheten i uppgifterna om de totala
stödberättigande kostnaderna och intäkterna inklusive medfinansieringen för hela projektet. Med ekonomiskt
underlag avses en resultatrapport och huvudbok för projektet för projekttiden (se punkt 2.1.1 ” Underlag till ansökan
om utbetalning av stöd”).
5.4 Rapportering av förändringar
Stödmottagaren ska snarast till Tillväxtverket rapportera ändring av stödmottagarens:
1. namn,
2. adress,
3. e-post,
4. plusgiro- eller bankgironummer,
5. behörig företrädare,
6. avvikelse från beslutad budget,
7. annan ändring av betydelse för projektets genomförande,
8. om medel, utan Tillväxtverkets kännedom, sökts eller erhållits från annan offentlig finansiär för projektet
5.5 Revision
Tillväxtverket, eller en person som Tillväxtverket utsett, har rätt att hos stödmottagaren granska projektet och ta del
av handlingar som kan ge upplysningar om den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen av projektet.
Tillväxtverket har alltid rätt att begära in underlag eller specifikationer för att avgöra om en kostnad är
stödberättigande.
5.6 Uppföljning och utvärdering
Stödmottagaren har skyldighet att lämna information som är relevant för uppföljning och utvärdering av projektet
genom enkäter och intervjuer eller andra muntliga eller skriftliga förfaranden.

6. Ändring och upphävande av beslut

Stödmottagaren ska snarast rapportera till Tillväxtverket om projektet avbryts eller försenas.
6.1 Ändring av beslut
Stödmottagaren ska i förväg inhämta Tillväxt-verkets godkännande och nytt beslut vid:
1. ändring av projekttiden,
2. ändring av projektets inriktning jämfört med beslutet om stöd,
3. väsentliga förändringar i projektets budget,
4. förändringar avseende finansiering inklusive medfinansiering,
5. byte av stödmottagare eller projektledning,
6. anstånd med rapportering,
7. annan väsentlig ändring.
6.2 Upphävande av beslut
Tillväxtverket har rätt att upphäva beslut om:
1. beslut om stöd har fattats på grund av oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift från sökanden,
2. projektet inte bedrivs enligt beslutet,
3. stödmottagaren inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser mot anställda, leverantörer eller staten, eller
4. Tillväxtverket har återkrävt stöd enligt 6.3.
Har stöd lämnats felaktigt eller med för högt belopp ska Tillväxtverket besluta om hävning av beslutet.
6.3 Återkrav av stöd
Tillväxtverket har rätt att inom 10 år från slututbetalning återkräva utbetalat stöd, med ränta, enligt gällande räntelag
från dagen för utbetalning av stöd om:

1. stödet har beviljats eller betalats ut på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter från stödmottagaren,
2. stödmottagaren inte har fullgjort sina förpliktelser enligt beslutet,
3. stödmottagaren får annan finansiering för de stödberättigande kostnaderna än vad som framgår av ansökan och
beslutet eller
4. Tillväxtverket har upphävt beslut om förskott och det utbetalda förskottet inte kan avräknas mot upparbetade
kostnader i projektet.
Tillväxtverket har även rätt att återkräva stöd som lämnats felaktigt eller med för högt belopp.
Vidare har staten rätt att upphäva och ändra sitt beslut och återkräva utbetalda kontanta medel om Europeiska
kommissionen, genom beslut som vunnit laga kraft, eller Europeiska unionens domstol har funnit att stödet strider
mot artikel 107 i fördraget om Europeiska gemenskapens funktionssätt (EUF-fördraget). Beslut i dessa fall om
upphävande eller ändring av Tillväxtverkets beslut fattas av regeringen. Därvid fastställs i varje enskilt fall villkoren för
återbetalning av stödet.

7. Kommunikation

Stödmottagare som erhållit mer än 50 000 kronor från Tillväxtverket ska i sin externa kommunikation informera om
att insatserna är delfinansierade av Tillväxtverket. Tillväxtverkets logotyp ska exponeras.
Information hos stödmottagaren bör dessutom ske i reception eller på anslagstavla.
7.1 Upplysning om kommunikation
Med extern kommunikation avses information på webbplats, annonser, seminarieinbjudningar, broschyrer och övrigt
informationsmaterial, i tryckt eller elektroniskt format.
Logotyper i olika format finns att laddas ner på Tillväxtverkets webbplats www.tillvaxtverket.se. Där finns även
möjlighet att beställa färdiga dekaler.

8. Övrigt

Tillväxtverket är inte arbetsgivare eller uppdragsgivare för personal hos stödmottagaren. Tillväxtverket gör
följaktligen inte avdrag för skatter, socialförsäkringsavgifter etc.
Tillväxtverket har rätt att sprida information om projektet, dess organisation inklusive projekt-ledarens
kontaktuppgifter, genomförande och resultat, om inte uppgifterna är sekretessbelagda enlig lag.
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Ansökan om medfinansiering ur anslag 1:1, regionala
tillväxtåtgärder, till projekt ”Infrastruktur kryssningskaj”
Förslag till beslut

•

•

Region Gotland medfinansierar projektet Infrastruktur kryssningskaj med 50,00
procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 6 500 000 kronor,
varav 5 300 000 kronor ur 2018 års anslag, 1 200 000 kronor ur 2019 års anslag
1:1, regionala tillväxtåtgärder.
Beslutet avser perioden 2018-01-01 till 2019-06-30

Sammanfattning

Kryssningsturismen är den snabbast växande delen av den internationella turismen
och Östersjöregionen är en viktig del av den här näringen. För att möta den ökade
efterfrågan byggs en kryssningskaj i Visby. Kryssningstrafiken innebär att vi från
färdigställandet av kajen 2018 får ett ökat antal internationella dagbesökare. I
anslutning till kajen kommer det att behövas fungerande logistik med informationsplatser, promenadvägar m.m. Region Gotland har ansvaret för att nödvändig infrastruktur säkerställs. Besökarna behöver på snabbaste och säkraste sätten slussas
vidare från kajen till Visby stad och till knutpunkter för olika transport- och serviceerbjudanden, även de som ska erbjuda resor ut på landsbygden. Det ska vara en
tillgänglighet som underlättar för besökare såväl som för boende på Gotland och
som bidrar till ett tryggt och väl fungerande världsarv.
Syfte

Syftet med projektet är utveckla en infrastuktur som främst är kopplad till de
besökare som går i land. Det ska vara säkert och fungera väl i samverkan med det
höga besökstrycket som råder redan idag. Projektet ska leda till att få ordning på och
lösa problem som handlar om fordonstrafik, gångtrafikanter, vägvisning och
informationsskyltning, stadsmilljö, besöksplatser och offentliga toaletter.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/1044

Målbild

Trafiken i korsningen Gutevägen/Kopparsviksvägen/Pallisadgatan flyter på bra efter
anpassning. Den genomförda upprustningen och breddningen av gång- och cykelvägen mellan Pallisadgatan och Visborgsg underlättar för besökarna och detta gäller
även för promenadsstråket mellan Skansport och Söderport och gångstråket med
trappan i Pallisaderna.
Cyklisterna tar sig fram lätt och säkert på cykelbanor som leder fram till Södra
hällarna.
Nattetid känner sig besökarna trygga tack var den planerade belysningen utmed
gångstråken.
Besökare och boende med rörelsehinder, synnedsättning och hörselproblem m.m tar
sig fram på ett bra och säkert sätt tack vare de åtgärder som genomförts under
projektiden.
Shuttlebussar stannar vid en shuttleterminal vid Färjeterminalen. Turbussar stannar
vid tillgänglighetsanpassade busstopp i Almedalen och andra busstop.
Besökare och boende hittar till sina destinationer med hjälp av informations- och
vägvisningskyltar på engelska och svenska. Fordonstrafiken flyter på bra, gående och
cyklister hittar dit de ska med hjälp av bra skyltning och vägvisning.
Utmed stråket mot Visby sitter besökare och vilar på parkbänkar som tillgängliggör
stråket och utmed deras väg mot Visby finns smarta lösningar för sophantering.
Tillgängligheten är hög vid dessa anordningar för dem med funktionshinder.
Besökare känner sig välkomna, trygga och upplever Gotländsk atmosfär och kvalitet.
De som besöker Galgberget möts de av hög tillgänglighet med bibehållna fina
naturupplevelser i naturreservatet.
Almedalen med sin unika placering mitt i Visby har hög tillgänglighet och är en
naturlig oas för besökare från hela världen.Tack vare informationssatsningarna kan
besökaren sitta här och planera sina Visbybesök. Besökare hittar lätt till någon av de
upprustade toaletterna i Visby och även ute på Södra hällarna.
Målgrupp

Besökare från olika länder och från fastlandet samt boende på Gotland och på
fastlandet.
Näringslivet och de verksamheter som erbjuder transporter, handel, kultur, mat,
guidning med flera.
Horisontella perspektiv
Jämställdhet

Att skapa tillgängliga och trygga ankomstvägar från hamnen till Visby och Visby
innerstad möjliggör för alla grupper i samhället att delta i vardagsaktiviteter. Att
arbeta med belysning kring de utpekade stråken gör att alla människor kan känna sig
mer trygga i Visby.
Integration

Genom ett ökat inslag av besök från olika länder och kulturer har boende i Visby och
på Gotland fått en ökad insikt om hur en fungerande integration kan främja den
regionala utvecklingen på Gotland. Kopplat till kryssningskajen kommer den största
delen av besökarna att vara utländska turister och det ställer stora krav på bland
annat trygghet och tillgänglighet. Med tex god information genom skyltning och
information på svenska och engelska och att tillgängliggöra i synnerhet Världsarvet
Visby bidrar det till en positiv upplevelse för den besökande. Och det är den positiva
upplevelsen av ön som lockar till besök och återbesök.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/1044

Miljö / ekologisk hållbarhet

Satsning på gång och cykelvägar samt på kollektivtrafik förbättrar i allmänhet miljön.
Offentliga miljöer blir mer attraktiva. Toaletter med moderna system anläggs och
sopor kommer att tas om hand med ett system där avfallet komprimeras för att
effektivisera omhändertagandet med färre hämtningar. Att arbeta mot att
sopsorteringssystem ska införas. Satsning på slutna avfallsbehållare tex "Big Belly"
förhindrar fast avfall att blåsa kring, flyttas av djur och hamna i havet, vilket är en
aktuell och viktig fråga på internationell basis. Blir det en gångbro så behöver inte
människor skjutsas i samma omfattning utan det erbjuds en gånglösning in till Visby
innerstad.
Toaletter med moderna system byggs där tex vattnet tas om hand om och används
flertalet gånger vid rengöring av toaletter.
Genomförande

Projektet består av sex delprojekt; Trafik, Busstrafik, Utveckling stadsmiljö,
Vägvisning och information, Besöksplatser och Offentliga toaletter.
Korsningen Gutevägen/Kopparsviksvägen/Palissadgatan höjs upp, breddning av
gång/cykelväg mellan Palissadgatan och Visborgsgatan, promenadstråk mellan
Skansport och Söderport förbättras, gångstråk och trappa i Palissaderna förbättras,
sättning av kanststöd vid cykelbana till Södra hällarna. Belysning ses över vid
gångstråken. Eventuella behov av tillgänglighetsanpassningar ses över.
Hållplats för shuttlebuss vid Färjeterminalen anläggs och tillgänglighet av busstopp
vid Almedalen anläggs. Övriga busstopp se över för tillgänglighetsanpassning.
Vägvisning & skyltar: Fordonstrafik, gående och cyklister ska beredas bästa möjliga
information genom skyltning och vägvisning. Möjlighet till att använda pictogram för
ökad tydlighet undersöks.
Det utpekade stråket mot Visby innerstad förses med sittplatser, sophantering,
tillgänglighet för funktionshindrade m.m. på ett attraktivt, tryggt och tillgängligt sätt.
Röjningar längst gångstråk. Besöksplatser speciellt kopplade till kryssningsbesökare
upprustas och iordningställs på ett attraktivt sätt. Utveckling av Galgberget enligt
framtaget profilprogram för Region Gotlands naturreservat med
tillgänglighetsanpassning. Almedalens sittplatser tillgänglighets anpassas. Arbete med
utveckling av QR-koder med information för Södra hällarna och Södra hällarnas
toalettlösningar anpassas för kryssningsbesökare. Visby innerstads- och
Östercentrums offentliga toaletter renoveras eller byts ut för att effektivisera driften
och för att möta det ökade besökstrycket.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2018-01-01—201-06-30
Kostnader
Investeringar
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
TKF
Summa finansiering

2018
2019
Totalt
10 600 000
2 400 000 13 000 000
10 600 000
2 400 000 13 000 000
5 300 000
5 300 000
10 600 000

1 200 000
1 200 000
2 400 000

6 500 000
6 500 000
13 000 000
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/1044

Bedömning

Projektet överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har både i
den överliggande strategin Vision Gotland 2025 och i Tillväxtprogram för Gotland 20162020, där utveckling av Gotland som ett mer hållbart resmål är ett viktigt mål.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet stämmer väl överens med behoven
från en ökande ström av internationella kryssningsbesökare att enkelt och säkert
kunna uppleva Visby under sitt besök. De föreslagna åtgärderna kommer såväl
besökare som boende till del och bidrar till att Visby blir en promenadvänlig stad.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Projekt Kryssningskaj (anslag 1:1)
•

Cruise Gotland 3.0 – Gotlands Besöksnäring AB (Hållbara Gotland-projekt)

Budget 2017: 703 tkr (203 tkr), 2018: 2,044 mnkr (2,044 mnkr), 2019: 1,9 mnkr
(1,9 mnkr)
• Infrastruktur Kryssningskaj – Region Gotland
Budget 2018: 10,6 mnkr (5,3 mnkr), 2019: 2,4 mnkr (1,2 mnkr)
•

Brobyggnation Kryssningskaj – Region Gotland, ansökan ej inkommen

Budget 2018: 25 mnkr (12,5 mnkr)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1134
18 december 2017

Annette Glover

Regionstyrelsen

Ändring av villkorsbilaga gällande projekt med medel för
regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1)
Förslag till beslut

•
•

Region Gotland beslutar att använda samma villkorsbilaga för projekt med
finansiering ur anslag 1:1, medel för regionala tillväxtåtgärder som Tillväxtverket
använder för nationella projekt.
Beslutet gäller från beslutsdatum och tills vidare.

Sammanfattning

Region Gotland har en villkorsbilaga som medföljer projektbeslut. Region Gotland
kommer nu att byta ut sin villkorsbilaga mot villkorsbilagan som Tillväxtverket
använder. Det blir tydligare för projektaktörer om Region Gotland har samma villkor
som Tillväxtverket. Detta är speciellt viktigt vid tillfällen då Region Gotland
medfinansierar projekt som har erhållit stöd från Tillväxtverket.
Syfte

Om Region Gotland och Tillväxtverket har enhetliga villkor kan det inte bli olika
bedömning av vem som kan ansöka om stöd, vem som kan vara konsult i ett projekt,
vilka kostnader som är stödberättigande etc. Med enhetliga villkor blir det lättare och
mera tydligt för de som ansöker om projektstöd hos Region Gotland.
Bedömning

Om Region Gotland byter ut nuvarande villkorsbilaga mot Tillväxtverkets
villkorsbilaga blir det en förbättring, förenkling och ökad tydlighet för projektaktörer
som söker projektstöd för regionala tillväxtåtgärder.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Allmänna villkor för stöd till projekt
Version 1:1
1. Allmänt
1.1 Tillämpningsområde
Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det
framgår av beslutet att ”Allmänna villkor för stöd till
projekt” ska tillämpas och om inte annat följer av
författningsbestämmelser. För att utbetalning av stöd ska
kunna ske ska stödmottagaren följa bestämmelserna i
”Allmänna villkor för stöd till projekt”.
1.2 Definitioner
Stöd – med stöd avses projektmedel till ett
projekt.
Stödmottagare – är den som får stöd till projekt
från Region Gotland.
Företag – Med företag menas enheter som utövar
ekonomisk verksamhet, oberoende av deras rättsliga
ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är
all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en
marknad.
1.3 Beviljat stöd
Stöd betalas ut endast under förutsättning att
Region Gotland erhåller erforderliga medel från
regeringen.
Kostnader, utöver projektets budget, som uppstår
vid genomförandet av projektet svarar
stödmottagaren för.

särskilda villkor. Beslutet innehåller vidare en
utbetalningsplan.
1.9 EU:s statsstödsregler
1.9.1 Upplysning om EU:s statsstödsregler
Region Gotland beslutar om särskilda villkor när stöd till
projekt utgör statsstöd enligt EU:s regelverk om statligt
stöd. Det kan till exempel avse stödgrundande kostnader
och stödbelopp .
1.9.2 Upplysning om försumbart stöd
Genom hänvisning till kommissionens förordning (EG) nr
1998/2006 och dess offentliggörande i Europeiska
Unionens officiella tidning kan Region Gotland bevilja så
kallat försumbart stöd (de minimis).
I projekt där sådant försumbart stöd kommer företag till
del via aktör som beviljats stöd av Region Gotland, ska
stödmottagaren informera de deltagande företagen om
att stödet utgör försumbart stöd enligt kommissionens
förordning och om storleken av det stöd som utgår till de
enskilda företagen inom ramen för projektet.
Stödmottagaren ska också medverka till kontroll av att
EU:s maximalt tillåtna belopp per företag/koncern under
en treårsperiod (200 000 euro) inte kommer att
överskridas. Hur denna medverkan ska ske framgår av
särskilda villkor.
2. Utbetalning av stöd

1.4 Kostnadseffektivitet
Projektverksamheten ska bedrivas på ett
kostnadseffektivt sätt.
1.5 Särskilda villkor
Utöver allmänna villkor kan det finnas särskilda
villkor. Dessa meddelas skriftligen i beslut om
stöd.
1.6 Separat projektredovisning
Stödmottagaren ska ha en separat projektredovisning där
projektets totala kostnader och intäkter direkt kan
utläsas. Gällande bokföringsregler ska följas.
1.7 Projektperiod
Projektperioden är den period inom vilken
projektet ska påbörjas och avslutas. Datum för
projektperioden framgår av beslutet Endast kostnader
som uppkommit inom projektperioden är
stödberättigande. Slutrapporteringen ska ske inom
projektperioden.
1.8 Beslut om stöd
Beslutet omfattar dokumentet beslut om stöd,
projektbeskrivning, allmänna villkor och eventuella

2.1 Ansökan om utbetalning av stöd
Stödet betalas ut i efterhand efter redovisning av
de faktiska kostnaderna för projektet. Stöd betalas ut
endast om kostnaderna är stödberättigande. Ansökan om
utbetalning av stöd ska omfatta minst en och högst sex
kalendermånaders stödberättigande kostnader eller i
enlighet med beslutad utbetalningsplan.
2.1.1 Underlag till ansökan om utbetalning av
stöd
En ansökan om utbetalning av stöd ska lämnas
på Region Gotlands formulär. Ansökan ska vara
undertecknad av behörig firmatecknare.
Till ansökan om utbetalning ska utdrag ur huvudbok och
resultatrapport för aktuell period bifogas, samt kopior på
fakturor och betalningsverifikat. Intäkter ska redovisas på
samma sätt. Det ska framgå vilka poster/konton som ingår
under respektive kostnadsslag. Alla fakturor ska vara
ställda till stödmottagaren och märkta med projektets
namn.
Utöver ovan angivna punkter får Region Gotland
begära ytterligare uppgifter som är nödvändiga
för prövning av utbetalning av stöd.

2.1.2 Ansökan om slututbetalning
Slutrapportering och ansökan om slututbetalning
ska ha inkommit till Region Gotland före projektperiodens
utgång, om inte annat anges i beslutet.
Region Gotland har rätt att innehålla 20 procent av
beviljat stöd till slututbetalningen. Slutbetalningen kan
tidigast ske när slutrapporten och den ekonomiska
slutredovisningen har godkänts av Region Gotland

som är direkt hänförbara till projektet. De direkta
kostnaderna ska delas upp i följande
kostnadsslag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.2 Förskott
Om det finns särskilda skäl får Region Gotland betala ut
förskott. För att förskott ska betalas ut krävs beslut i varje
enskilt fall.
Ansökan om förskott ska göras på särskilt formulär som
Region Gotland tillhandahåller. I ansökan om förskott ska
stödmottagaren redogöra för skälen till förskottet.
Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare.

Personalkostnader
Kostnader för köp av tjänst
Investeringar
Lokalkostnader
Resekostnader
Övriga kostnader
Bidrag i annat än pengar (från extern aktör)

3.2.1 Personalkostnader
Kostnader för personal, anställd av stödmottagaren, är
stödberättigande endast till den del av de faktiskt
utbetalda lönekostnaderna som svarar mot den anställdes
nedlagda tid i projektet. Dessa personalkostnader ska vara
bokförda och tydligt framgå i projektredovisningen.

3. Stödberättigande kostnader
Faktiska lönekostnader
Med faktiskt utbetalda lönekostnader avses den
faktiska lönen inklusive lagstadgade eller i
kollektivavtal eller på motsvarande sätt
fastställda avgifter. I de fall anställd arbetar del
av tid i projektet ska den nedlagda tiden kunna
styrkas med tidsredovisning.

3.1 Allmänt
3.1.1 Stödberättigande kostnader
Kostnader är stödberättigande om de:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

har uppkommit för och är nödvändiga för
projektets genomförande, det vill säga är
projektspecifika,
har uppkommit under den projektperiod som
framgår av Region Gotlands beslut
har bokförts i enlighet med gällande
bokföringsregler
har betalats
kan styrkas av stödmottagaren genom fakturor,
bokföringsunderlag eller andra handlingar ur
dennes redovisning, och
har uppkommit efter offentlig upphandling eller,
om upphandling inte krävs, uppfyller kraven i
regeln om närstående i 3.1.3.

3.2.1.1 Upplysning om lönekostnader i form av schablon
för företagsägare i särskilda fall
Region Gotland kan i särskilda fall besluta om att
lönekostnad i form av schablon kan ingå i
stödberättigande kostnader. Dessa ska i sådana fall
regleras i särskilda villkor. Schablonen kan bli aktuell i
följande fall:
 när lönekostnader inte kan fastställas eller
fastställs i samband med deklarationen, eller
 om stödmottagaren är ett nystartat företag
(maximalt 3 år från startdatum) och lön inte kan
tas ut.

3.1.2 Mervärdesskatt
Stöd för mervärdesskatt medges endast om denna
utgör en slutlig kostnad för stödmottagaren.

Sådan schablon avser endast ägaren till handelsbolag,
kommanditbolag eller enskilda företag. Om företaget är
nystartat i enlighet med andra punkten ovan kan det
också vara ett aktiebolag. Schablon kan tas upp med högst
300 kronor per arbetad timme inklusive samtliga
lönebikostnader. Den nedlagda tiden ska i dessa fall
styrkas genom ett tidsredovisningsintyg och bifogas
ansökan om utbetalning av stöd. Region Gotland beslutar i
särskilda villkor hur stor denna andel av totala
stödberättigade kostnader får vara.

3.1.3 Regel om närstående
Då kostnadseffektivitet i projekten tillämpas
begränsas möjligheterna att anlita närstående.
Företrädare för stödmottagaren får inte, utan
skriftligt beslut av Region Gotland, välja
leverantör som är närstående oavsett om
leverantören avser juridisk eller fysisk person. Med
närstående person avses bland annat make/maka, sambo,
partner, förälder, barn och syskon till stödmottagaren.

3.2.2 Kostnader för köp av tjänst
Med köp av tjänst avses köp av tjänster från annan
juridisk person eller fysisk person som inte är anställd hos
stödmottagaren. Av fakturan eller i en särskild
specifikation ska följande framgå: när tjänsten utförts,
vem som utfört tjänsten, nedlagd tid, timkostnad och vad
tjänsten består av. Fakturan ska vara ställd till
stödmottagaren och märkt med projektets namn.

När det gäller juridiska personer avses koncernbolag eller
företag/företagsgrupperingar där det finns
ägarintresse.
3.2 Direkta kostnader
Med projektets direkta kostnader avses kostnader
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3.2.3 Lokalkostnader
Direkta kostnader för lokal som stödmottagaren
innehar med nyttjanderätt eller äganderätt och
som nyttjas enbart för genomförandet av projektet är
stödberättigande. Stödberättigande kostnad
är hyra, arrende och avskrivning samt driftsutgifter
såsom el, vatten, värme och försäkring. Om
kostnaden avser del av lokal ska stödmottagaren
genom ett beräkningsunderlag visa hur beräkning
har skett. Stödmottagaren ska kunna visa
underlaget vid förfrågan.

Om samma person både fakturerar tid i projektet
och bidrar med förvärvsarbete som bidrag i annat
än pengar (från extern aktör) ska det finnas
underlag som styrker skillnaden mellan
fakturerad tid och nedlagd tid som avser bidrag i
annat än pengar (från extern aktör).
3.3 Indirekta kostnader (overheadkostnader)
Indirekta kostnader är kostnader för
gemensamma resurser och funktioner som
projektet har behov av och som inte är direkt
hänförligt till projektet.
Indirekta kostnader är stödberättigande om
stödmottagaren kan:
1. styrka att kostnaderna uppkommit i samband
med de stödberättigande direkta kostnaderna
som går att hänföra till projektet
2. styrka att kostnaderna fördelas proportionellt
enligt en dokumenterad och skälig metod, och
3. styrka kostnaderna genom fakturor,
bokföringsunderlag eller andrahandlingar ur sin
redovisning.
En kostnad som redovisas som indirekt får inte
samtidigt redovisas som direkt kostnad i
projektredovisningen så att dubbelfinansiering
uppstår.

3.2.4 Resekostnader
Med resekostnader avses kostnader som är
förknippade med resor och logi.
3.2.5 Övriga kostnader
Med övriga kostnader avses projektspecifika
kostnader som inte kan hänföras till de övriga
kostnadsslagen. Övriga kostnader kan t ex avse
förbrukningsmaterial.
3.2.6 Bidrag i annat än pengar (från extern aktör)
Med kostnadsslaget bidrag i annat än pengar
avses att projektet tillförs ett värde (ej kontanta
medel) från annan aktör än stödmottagaren.
Sådant värde kan vara när någon utför ett arbete
eller tillhandahåller lokaler, utrustning eller
material som motsvaras av en faktisk kostnad.
Detta kostnadsslag behandlas som en kostnad i
projektet och ska särredovisas under ”bidrag i
annat än pengar (från extern aktör)” både i
kostnads- och finansieringsbudgeten där ”bidrag
i annat än pengar (från extern aktör)” upptas
med lika belopp.

Takregel: Indirekta kostnader får uppgå till
högst 20 procent av stödmottagarens direkta
stödberättigande kostnader i projektet.
Schablonregel: Om de indirekta kostnaderna
inte kan styrkas medges en schablon för indirekta
kostnader med 20 procent av stödmottagarens direkta
kostnader för faktiskt utbetalda lönekostnader inklusive
lönebikostnader inom kostnadsslaget personal.
Schablonsumman kan högst uppgå till 100 000
kronor.

Arbetstid från extern aktör beräknas enligt vad
som gäller för personalkostnader (punkt 3.2.1
faktiska lönekostnader). Den som utför arbetet
ska genom tidredovisning visa sin medverkan och styrka
den nedlagda tiden med datum, timkostnad och typ av
utfört arbete. Om timlönekostnaden inte kan styrkas får
arbetsinsatsen värderas till högst 300 kronor per timme
inklusive samtliga lönebikostnader.

3.4 Kostnader som inte är stödberättigande
Följande kostnader är inte stödberättigande:
1. avgifter för finansiella transaktioner,
växlingsavgifter, ränta och andra rent finansiella
kostnader
2. representation som inte är avdragsgill enligt
Skatteverkets allmänna råd
3. ökade levnadsomkostnader som inte är
avdragsgilla enligt Skatteverkets meddelanden
4. ersättning för kostnader utöver skattefri del av
bilersättning enligt Skatteverkets meddelanden.

Stödmottagaren ansvarar för att en underskriven
tidssammanställning bifogas ansökan om utbetalning av
stöd i enlighet med punkt 2.1.1 ”Underlag till ansökan om
utbetalning av stöd”.
Tidredovisning i original ska finnas tillgängligt hos
stödmottagaren för Region Gotlands granskning.
Övriga kostnader som lokaler, utrustning eller
material som bekostas av annan aktör än
stödmottagaren och som inte redovisas i
projektredovisningen ska kunna styrkas genom
ett intyg med beräkningsunderlag som visar hur
kostnaden har räknats fram.

4. Intäkter
Stödet ska minskas med de intäkter som projektet
medför. Intäkter i eller genom ett projekt ska
löpande redovisas av stödmottagaren.
5. Rapportering och kontroller
5.1 Lägesrapportering
Stödmottagaren ska ha inkommit med en
lägesrapport till Region Gotland senast de datum
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som anges i beslutet. Lägesrapporten ska kortfattat
beskriva hur projektet genomförts under den aktuella
perioden med tydlig koppling till:
1. aktivitets- och tidsplan för projektet,
2. fastställd budget,
3. utbetalningsplan,
4. framkomna resultat.
Avvikelse från aktivitets- och tidsplanen och den
fastställda budgeten ska kommenteras och
åtgärder till följd av avvikelsen ska beskrivas.
Mer detaljerade krav om vad lägesrapporten ska
innehålla kan framgå av särskilda villkor.

7.
8.

annan ändring av betydelse för projektets
genomförande,
om medel, utan Region Gotlands kännedom,
sökts eller erhållits från annan offentlig finansiär
för projektet.

5.5 Revision
Region Gotland, eller en person som Region Gotland
utsett, har rätt att hos stödmottagaren granska projektet
och ta del av handlingar som kan ge upplysningar om den
verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen av
projektet.
Region Gotland har alltid rätt att begära in underlag eller
specifikationer för att avgöra om en kostnad är
stödberättigande.

5.2 Slutrapportering
Stödmottagaren ska ha inkommit med en
slutrapport till Region Gotland senast det datum
som anges i beslutet. Slutrapporten ska innehålla:
1. syfte och mål – en beskrivning av projektets
syfte och mål
2. organisation – en beskrivning av hur projektet
organiserats och styrts
3. arbetssätt och aktiviteter – en beskrivning av hur
projektet har genomförts,
4. resultat och effekter – vilka resultat och effekter
som projektet har medfört och vilka resultat och
effekter som förväntas uppkomma efter
projektets avslut, även förväntade resultat som
inte har uppnåtts ska anges,
5. diskussion – en redogörelse för vilka delar av
projektet som har varit framgångsrika och vilka
som varit svårast, inklusive framgångsfaktorer.
Vidare ska det framgå vad som inte fungerat i
projektet och varför,
6. slutsatser – en redogörelse över vilka slutsatser
som dragits från projektledningens sida,
7. indikatorer – uppföljning av verksamheten i
förhållande till de indikatorer som är angivna i
beslutet om stöd.
Mer detaljerade krav om vad slutrapporten ska
innehålla kan framgå av särskilda villkor.

5.6 Uppföljning och utvärdering
Stödmottagaren har skyldighet att lämna information som
är relevant för uppföljning och utvärdering av projektet
genom enkäter och intervjuer eller andra muntliga eller
skriftliga förfaranden.
6. Ändring och upphävande av beslut
Stödmottagaren ska snarast rapportera till Region Gotland
om projektet avbryts eller försenas.
6.1 Ändring av beslut
Stödmottagaren ska i förväg inhämta Region Gotlands
godkännande och nytt beslut vid:
1. ändring av projekttiden,
2. ändring av projektets inriktning jämfört med
beslutet om stöd,
3. väsentliga förändringar i projektets budget,
4. förändringar avseende finansiering inklusive
medfinansiering,
5. byte av stödmottagare eller projektledning,
6. anstånd med rapportering,
7. annan väsentlig ändring.
6.2 Upphävande av beslut
Region Gotland har rätt att upphäva beslut om:
1. beslut om stöd har fattats på grund av oriktig,
vilseledande eller ofullständig uppgift från
sökanden,
2. projektet inte bedrivs enligt beslutet,
3. stödmottagaren inte fullgör sina ekonomiska
förpliktelser mot anställda, leverantörer eller
staten, eller
4. Region Gotland har återkrävt stöd enligt 6.3.

5.3 Ekonomisk slutredovisning
Till slutrapporten ska ett ekonomiskt underlag bifogas
som styrker riktigheten i uppgifterna om de totala
stödberättigande kostnaderna och intäkterna inklusive
medfinansieringen för hela projektet. Med ekonomiskt
underlag avses en resultatrapport och huvudbok för
projektet för projekttiden (se punkt 2.1.1 ” Underlag till
ansökan om utbetalning av stöd” ).
5.4 Rapportering av förändringar
Stödmottagaren ska snarast till Region Gotland
rapportera ändring av stödmottagarens:
1. namn,
2. adress,
3. e-post,
4. plusgiro- eller bankgironummer,
5. behörig företrädare,
6. avvikelse från beslutad budget,

Har stöd lämnats felaktigt eller med för högt
belopp ska Region Gotland besluta om hävning av
beslutet.
6.3 Återkrav av stöd
Region Gotland har rätt att inom 10 år från
slututbetalning återkräva utbetalat stöd, med
ränta, enligt gällande räntelag från dagen för
utbetalning av stöd om:
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1.

2.

3.
4.

stödet har beviljats eller betalats ut på grund av
oriktiga eller ofullständiga uppgifter från
stödmottagaren,
stödmottagaren inte har fullgjort sina
förpliktelser enligt beslutet,
stödmottagaren får annan finansiering för de
stödberättigande kostnaderna än vad som
framgår av ansökan och beslutet eller

7. Kommunikation
Stödmottagare som erhållit mer än 50 000 kronor från
Region Gotland ska i sin externa kommunikation
informera om att insatserna är delfinansierade av Region
Gotland. Region Gotlands logotyp ska exponeras.
Information hos stödmottagaren bör dessutom ske i
reception eller på anslagstavla.

Region Gotland har upphävt beslut om förskott och
det utbetalda förskottet inte kan avräknas mot
upparbetade kostnader i projektet.

7.1 Upplysning om kommunikation
Med extern kommunikation avses information
på webbplats, annonser, seminarieinbjudningar,
broschyrer och övrigt informationsmaterial, i
tryckt eller elektroniskt format.
Logotyper i olika format finns att laddas ner på
Region Gotlands webbplats www.gotland.se. Där finns
även möjlighet att beställa färdiga dekaler.

Region Gotland har även rätt att återkräva stöd
som lämnats felaktigt eller med för högt belopp.
Vidare har staten rätt att upphäva och ändra sitt
beslut och återkräva utbetalda kontanta medel
om Europeiska kommissionen, genom beslut som
vunnit laga kraft, eller Europeiska unionens
domstol har funnit att stödet strider mot artikel
107 i fördraget om Europeiska gemenskapens
funktionssätt (EUF-fördraget). Beslut i dessa fall
om upphävande eller ändring av Region Gotlands
beslut fattas av regeringen. Därvid fastställs i
varje enskilt fall villkoren för återbetalning av
stödet.

8. Övrigt
Region Gotland är inte arbetsgivare eller
uppdragsgivare för personal hos stödmottagaren.
Region Gotland gör följaktligen inte avdrag för
skatter, socialförsäkringsavgifter etc.
Region Gotland har rätt att sprida information om
projektet, dess organisation inklusive projektledarens
kontaktuppgifter, genomförande och resultat, om inte
uppgifterna är sekretessbelagda enligt lag.
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Villkor för genomförande av projekt med medel för
regionala tillväxtåtgärder 1:1
Projektnamn:
Beslutsdatum:

Dnr:

Nyps id:

Villkorsbilagan ska undertecknas av behörig firmatecknare och återsändas inom två
veckor i ett exemplar till Region Gotland, Annette Glover, Enheten för Hållbar Tillväxt ,
Regionstyrelseförvaltningen, 621 81 VISBY.

1. Allmänt
•

Projektägaren får inte i projektet lämna bidrag till företag eller andra projekt.

•

Verksamheter som genomförs får endast avse insatser utanför den ordinarie
verksamheten.

•

Lag (1992:1528) om offentlig upphandling skall följas i projektet i de fall
stödmottagaren är en upphandlande enhet enligt lagen.

•

Stödmottagare som inte är en upphandlande myndighet eller offentligt styrt organ i
LOU:s mening ska beakta affärsmässiga villkor vid inköp av varor och tjänster. Vid
ansökan om utbetalning ska stödmottagaren visa dokumentation som stöder detta.

•

Projektägaren skall skriftligen meddela Region Gotland om projektet avbryts,
försenas, eller väsentligen förändras (beträffande projekttid, rapporterings- och
rekvisitionsdatum, byte av projektägare, godkända faktiska kostnader etc.) Namn-,
adress- och kontoändring ska också meddelas. Varje ansökan om förlängd projekttid,
ändring av budget och/eller finansiering eller andra ändringar hanteras och beslutas
individuellt och kan komma att avslås.

•

Sökande förbinder sig att ha relevant material tillgängligt för Region Gotland för
granskning, utvärdering och krav på återbetalning i sju år efter utbetalning av medel.

•

Stödmottagaren får inte, utan skriftligt beslut av Enheten för Hållbar Tillväxt, Region
Gotland, välja leverantör som är närstående oavsett om leverantören avser juridisk
eller fysisk person. Med närstående person avses bland annat make/maka, sambo,
partner, barn och syskon till företrädare för stödmottagaren. När det gäller juridiska
personer avses koncernbolag eller företag/företagsgrupperingar där det finns
ägarintresse.

2. Rapportskyldighet
Skriftlig lägesrapport ska lämnas i samband med varje delrekvisition. Lägesrapporten ska
beskriva de aktiviteter som ägt rum under redovisningsperioden och kunna kopplas till de
kostnader som redovisas.
Skriftlig slutrapport ska lämnas senast det datum som anges i beslutsdokumentet.
Slutrapporten ska förutom lägesrapporten innehålla redovisning av projektets måluppfyllelse
och effekter, samt en analys och motivering av föreliggande skillnader mellan förväntade och
uppfyllda resultat enligt projektplanen.

villkorsbilaga
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3. Ej stödberättigande kostnader
Mat och dryck är normalt sett ej stödberättigande kostnader. Enda undantaget är mat och
dryck på uppstartsmöte av projektet då Skatteverkets riktlinjer dvs max 90 kr per person
gäller. Alkoholhaltiga drycker är aldrig stödberättigande. Arbetsluncher är ej
stödberättigande. Vid oklarheter angående kostnader för mat och dryck i projektet kontakta
enheten för Hållbar Tillväxt.
Gåvor är ej stödberättigande. Medlemsavgifter är ej stödberättigande kostnader.
Finansiella kostnader som till exempel dröjsmålsränta, försenings- och påminnelseavgift är ej
stödberättigande kostnader.
Bilersättning utöver skattefri del enligt Skatteverket är ej stödberättigande.

4. Förskott
Förskott kan lämnas till ideell förening, ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en
allmännyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av stödmottagaren. Förskott
lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 400 000 kronor om särskilda
skäl föreligger efter bedömning av projektets ekonomiska bärkraft.

5. Rekvisition
Rekvisition ska göras på särskild blankett och vara undertecknad av behörig firmatecknare.
Rekvisition ska ske löpande och kvartalsvis om inte annat meddelas. Medlen betalas ut i
efterskott mot redovisning av projektets utgifter. Grundregeln för att kostnaderna ska vara
bidragsgrundande är att kostnaderna ska vara projektspecifika/projektrelevanta. Alla
fakturor som tillhör projektet måste vara märkta med projektnamnet.
Till rekvisitionen ska bifogas följande underlag:
•

separat projektredovisning =(huvudbok och resultaträkning för projektet),

•

fakturakopior, samt kvitton som visar att kostnaderna är betalda (betalningsverifikat),

•

en sammanställning över det ekonomiska underlag som redovisas, kopplat till de
kostnadsslag som finns i projektets budget i beslutsdokumentet.

•

Intäkter under redovisningsperioden specificeras på motsvarande sätt.

Observera att för kostnader som avser resor ska syfte och deltagare anges.

6. Tillsyn och uppföljning
Tillsyn kommer att ske så att stödet utnyttjas för avsett ändamål och överensstämmelse med
föreskrivna villkor. Tillsyn sker bland annat genom läges- och slutrapporter. En årlig
uppföljning i form av enkät och/eller besök kan komma att ske.

7. Överklagande
Enligt 14 § i ”Förordningen (SFS 2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den
regionala tillväxtpolitiken” får beslutet inte överklagas.

8. Hävande av beslut
Beslutet kan upphävas och medel återkrävas enligt Förordning (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken:
villkorsbilaga
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•

om beslutet om stöd har fattats på grund av oriktig, vilseledande eller ofullständig
uppgift från sökanden,

•

om stödet används till annat ändamål än det blivit beviljat för,

•

om stödmottagaren på annat sätt bryter mot de regler, villkor och förutsättningar som
gäller för stödet.

Om ett beslut upphävs sedan stöd betalats ut kan Region Gotland kräva att stödet betalas
tillbaka helt eller delvis. Återbetalning kan krävas inom tio år från det att beloppet betalades
ut.

9. Övrigt
Vid all extern information ska det framgå att projektet är finansierat med medel från Region
Gotland. Region Gotlands logotyp ska finnas med i annonser, på trycksaker, hemsidor,
affischering, informationsutskick och all annan marknadsföring.

Villkoren i ovanstående villkorsbilaga godkänns

…………………………………………………
Ort och datum

…………………………………………………

…………………………………………….

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

villkorsbilaga

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/76
10 januari 2018

Per-Eric Edlund

Regionstyrelsen

Hyresvärdskap för fastigheten Trafiken 1 (Donnerska huset)
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen skall inom ramen för sin uppsiktsplikt över Inspiration Gotland
AB och tekniska nämnden medverka till
a. att hyresavtalet om Donnerska huset mellan regionen och bolaget sägs
upp förtid och
b. att tekniska nämnden i enlighet med dess reglemente m.m. svarar för den
fortsatta fastighetsförvaltningen av Donnerska huset.

•

Det ankommer på tekniska nämnden att som fastighetsförvaltare vidta
erforderliga åtgärder för att verkställa detta beslut.

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att senast under juni månad återkomma
med ett förslag på hur Donnerska huset långsiktigt kan utvecklas.

Sammanfattning

Vid regionstyrelsens sammanträde den 13 december 2017 beslutades att
regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag på
hur hyresvärdskapet för Donnerska Huset kan lyftas från Inspiration Gotland så att
bolaget kan läggas vilande.
Regionstyrelseförvaltningen har prövat ett antal alternativ för framtida hyresvärdskap
och bedömer att den i nuläget lämpligaste lösningen är att
fastighetsförvaltningsavdelningen inom teknikförvaltningen upprätthåller
hyresvärdskapet för de hyresgäster som skall finnas i Donnerska huset.
Ärendebeskrivning

Vid regionstyrelsens sammanträde den 13 december 2017 beslutades att
regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag på
hur hyresvärdskapet för Donnerska Huset kan lyftas från bolaget så att bolaget kan
läggas vilande.
Regionfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att ansvaret för verksamheten i Inspiration
Gotland AB skall flyttas över till regionstyrelsen och dess förvaltning senast 31
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december 2017. Det innebär att all operativ verksamhet fr.o.m. 2018-01-01 finns
inom Region Gotland.
Med anledning av beslutet behöver ett avtal tecknas mellan Region Gotland och
Inspiration Gotland AB. Avtalet skall förtydliga vilka tillgångar som följer med i
övergången, hur övergången regleras ekonomiskt samt vad som gäller för berörda
medarbetare. Överenskommelse kring framtida form för uthyrning av Donnerska
huset har ännu inte träffats av Region Gotland, teknikförvaltningen, varför
hyresvärdskapet tills vidare kvarstår hos Inspiration Gotland till dess framtida lösning
är på plats. Avtalet ligger sedan till grund för det fortsatta övertagandet av
verksamheten.
Donnerska huset har ägts av Region Gotland i många år och under åren 2010-2011
utvecklades ett koncept som benämndes ”näringslivets hus” i syfte att samla alla
företagarorganisationer under samma tak. Utöver dessa har även inrymt flera andra
hyresgäster. På entréplanet finns Turistbyrån som årligen tar emot över 110 000
besökare.
Idag finns sju hyresgäster i Donnerska huset. Tidigare GNEAB och numera
Inspiration Gotland fungerar som hyresvärd gentemot hyresgästerna och gentemot
de som tillfälligt hyr utpekade lokaler. I hyresvärdskapet ingår bl.a. följande
arbetsuppgifter;
a. Ansvara för kontakt med fastighetsavdelningen om åtgärder behövs
gällande allmänytor, mötesrum, utomhus, fasad, ventilation etc.
b. Ansvara för kontakt med fastighetsavdelningen gällande sophämtning
och städning.
c. Sköta nyckelutlämning, nyckelbrickor med tillhörande koder,
kvittenser o s v.
d. Ansvara för kontakt med leverantör av kaffemaskin.
e. Administration med resurser i gemensamma utrymmen, inkommande
och utgående fakturering, redovisning. Resultatuppföljning.
Nuvarande hyresgäster framgår av bifogad bilaga.
De lediga kontorsplatser som finns just nu är ca 175 kvm och står för ca 43% av
hyresintäkterna. (bl.a. Almis tidigare lokaler).
Under Almedalsveckan är trycket på huset stort och sedan flera år har Inspiration
Gotland och tidigare GNEAB hyrt ut lokaler till privata och offentliga hyresgäster.
Bolaget och har också tecknat ett separat uthyrningsavtal för trädgården med
fastighetsförvaltningsavdelningen. Inspiration Gotland har under Almedalsveckan
också i sitt hyresvärdskap hyrt ut lokaler, trädgård, terrass till eventbolag som sedan
ansvarat för produktion till dessa hyresgäster. (ljud, ljus, möbler, förtäring mm)
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har i kontakt med fastighetsförvaltningsavdelningen
konstaterat att avdelningen uppger att man som regionens ägarrepresentant för
regionens fastigheter idag inte har de resurser och organisation som krävs för att
agera hyresvärd till olika aktörer inom en och samma fastighet.
Fastighetsförvaltningsavdelningen ombesörjer normalt hyreskontrakt m.m. med en
part till respektive fastighet.
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En av hyresgästerna i Donnerska huset, Hansa Event, har anmält intresse att ta över
hyresvärdskapet. Ett kontraktsförslag har upprättats av fastighetsförvaltningsavdelningen med Hansa Event som exempel på hyresvärd men kontraktsförslaget
kan användas gentemot annan part oavsett vilken extern hyresvärd som eventuellt
väljs.
Efter juridisk konsultation är bedömningen att ett nytt hyresvärdskap i vissa fall kan
jämställas som en tjänst och är således inte ett överlåtande av hyreskontrakt. Om det
uppfattas att hyresgästerna kräver högre service än förvaltningen levererar i övrigt
och att den överservicen skall tillgodoses genom en hyresgäst som förutsätts
finansiera överservicen genom bl.a. att vidareuthyra eller bedriva kontorshotell kan
det inte vara ett standardkontrakt för lokalhyra.
En upphandling av hyresvärdskapet kan medföra att extern aktör som inte har
verksamhet inrymd i huset kommer att agera hyresvärd och det är
regionstyrelseförvaltningens bedömning att en sådan lösning inte är optimal för
Region Gotland eller för de hyresgäster som kommer att finnas i Donnerska huset.
Med tanke på den kostnadsutveckling som skett för Almedalsveckan och den
negativa bilden av att det därmed stänger ute mindre aktörer som exempelvis ideella
föreningar och ungdomsförbund kan få stora konsekvenser. Region Gotland har i sin
roll som värd ett ansvar att säkra att veckan är öppen och tillgänglig för alla. Ett sätt
kan vara att erbjuda prisvärda alternativ centralt för exempelvis ideella organisationer.
Under ett antal år har bland annat St Hansskolans lokaler hyrts ut under dessa
premisser. Då finns det alternativ även för de mindre, kanske pengasvaga,
organisationerna. Donnerska huset, med det centrala läget, kan vara ett mycket
attraktivt alternativ till dessa grupper, och genomförbart om Region Gotland själv
styr över uthyrningen.
Utifrån ovan angivna förutsättningar bedömer regionstyrelseförvaltningen att
fastighetsförvaltningsavdelningen som regionens ägarrepresentant av fastigheter bör
gå in som hyresvärd för Donnerska Huset.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Teknikförvaltningen
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Kundnr
1133
1139
1142
1025
1140
1144
1178
1143

Kundnamn
Tillväxt Gotland
Clustera Sverige AB
Coompanion Gotland
Hansa Event AB
Smart Assistans Sverige AB
Visby Centrum AB
Johan Målares Hus
Föreningen Ung företagssamhet

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/745
8 januari 2018

Regionstyrelsen

Förstudiedirektiv nytt badhus i Visby
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen godkänner direktiv gällande förstudie för nytt badhus i Visby.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån direktivet beställa och
genomföra en förstudie gällande ett nytt badhus i Visby.

Sammanfattning

Regionstyrelsen gav Regionstyrelseförvaltningen enligt RS 2017-10-26 § 272 i
uppdrag att ta fram ett direktiv till en förstudie för ett nytt badhus i Visby.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av
regionfullmäktige (RS 2017-06-19, § 87) att till budgetavstämningen 2017 återkomma
med en statusrapport angående befintligt skick för Region Gotlands sim- och ishallar.
Svaret i rapporten (Statusrapport sim- och ishallar, 2017-09-20) bekräftar ålderstigna
badanläggningar i behov av underhåll samt styrning i vägvalet mellan reinvesteringar
och nybyggnation.
Regionstyrelsen gav därefter regionstyrelseförvaltningen (RS 2017-10-26 § 272) i
uppdrag att ta fram ett direktiv till en förstudie för ett nytt badhus i Visby.
Direktivet ämnades innefatta hur ett badhus i Visby kan bidra till bättre tillgång till
bad på Gotland och tillfredsställa olika gruppers behov och önskemål. Direktivet
skulle även tas fram i bred dialog med allmänhet, föreningsliv, näringsliv och
patientgrupper. Uppdraget gavs under förutsättning att nödvändiga budgetmedel
beslutas.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att lämnat förslag till förstudiedirektiv,
enligt bilaga 1, säkerställer ett fullgott beslutsunderlag för vidare beslut om nytt
badhus i Visby.
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Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Förslag till förstudiedirektiv
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Förstudiedirektiv
RS 2017/745

Förstudiedirektiv
Projekt

Byggnation av nytt badhus i Visby
Projektägare (preliminärt)

Per Wallstedt, fritidsstrateg, regionstyrelseförvaltningen
Projektledare (preliminärt)

Anders Fagerberg, Teknikförvaltningen.
Biträdande och sakkunnig Niklas Callenmark och Ingemar Britts, Teknikförvaltningen.
Styrgrupp (preliminärt)

Per Wallstedt, fritidsstrateg, regionstyrelseförvaltningen
Pär Gustavsson, enhetschef Fritid, regionstyrelseförvaltningen
Björn Sandqvist, avdelningschef fastighetsförvaltningsavdelningen, teknikförvaltningen
Anna-Maria Jörnhammar Englund, projektavdelningen, teknikförvaltningen
Patrik Vesterlund, enhetschef försörjning, regionstyrelseförvaltningen
Eva Werkelin, planarkitekt, samhällsbyggnadsförvaltningen
Åsa Linder, exploateringsstrateg enheten för hållbar tillväxt, regionstyrelseförvaltningen
Referensgrupp

Projektledare får tillsammans med styrgruppen i uppdrag att utse en referensgrupp, vars
utformning anpassas utifrån dialog med projektets intressenter.
Regionstyrelsens arbetsutskott genom samverkansgruppen REX (inom EXiSAM) ska
löpande få information om förstudiens arbete. Detsamma gäller regionstyrelsens beredningen
för kultur- och fritidsfrågor.
Intressenter

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allmänheten
Gotlands Idrottsförbund
Badhuspersonal
Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med funktionsnedsättning
Idrotts- och patientföreningar verksamma i badhus och ishallar på Gotland
Näringslivet
Regionstyrelseförvaltningen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19
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Org nr 212000-0803
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Förstudiedirektiv
RS 2017/745

Bakgrund

En stor del av landets ca 450 offentliga badanläggningar byggdes för 50-60 år sedan och
kommer inom de närmaste åren att uppnå sin tekniska livslängd. Sveriges kommuner står
inför ett vägval att reinvestera stora belopp i sina befintliga anläggningar alternativt att
avveckla för att sedan satsa på nybyggnation.
Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av
regionfullmäktige (2017-06-19, § 87) att till budgetavstämningen 2017 återkomma
med en statusrapport angående befintligt skick för Region Gotlands sim- och ishallar.
Svaret i rapporten (2017-10-26, § 272) bekräftar ålderstigna badanläggningar i behov av
underhåll samt styrning i vägvalet mellan reinvesteringar och nybyggnation.
Valet att bygga ny badhusanläggning och hur denna bör utformas kompliceras av ett samhälle
i ständig förändring. Därför är ett väl underbyggt beslutsunderlag en förutsättning för att i
största möjliga utsträckning möta medborgarnas behov av badhustjänster.
Syfte

Förstudien utgör beslutsunderlag för vidare beslut om byggnation av nytt badhus.
Projektbeskrivning

Förstudien förväntas innehålla och uttömmande redogöra för följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nulägesanalys
Omvärldsanalys
Behovsanalys
Lokalprogram (eventuellt i ett senare skede)
Drifts- och ägandeformsanalys
Kostnads- och intäktsanalys
Utreda byggnations- och driftskonsekvenser av att kombinera badhus och ishall vid
nyproduktion
Rekommendation av ny anläggning
Förslag till geografisk placering av ny anläggning samt samhällsanalys (Gutavallen eller
Visborg)
Rekommendation av drifts- och ägandeform
Visuell illustration av rekommenderad anläggning
Fortsatt tidplan och process
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Förstudiedirektiv
RS 2017/745

Mål för projektet

•
•
•
•

Slutleverans av förstudie enligt projektbeskrivning 30 juni 2018.
Delrapport till budgetberedningen i maj 2018.
Dokumenterad dialog som leder och sammanställning av behov och önskemål från
intressenter, ex allmänhet, föreningsliv, näringsliv och patientgrupper.
Presentera olika alternativ på badanläggningar i olika kostnadsnivåer. Varje alternativs
behovsuppfyllelse samt hur de ökar tillgången till bad på Gotland skall redovisas.
Varje alternativ skall innehålla en separat kostnads- och intäktsanalys.

Återrapportering

Projektledare återrapporterar fortlöpande till styrgruppen, som rapporterar vidare till
regiondirektören samt respektive nämnd/förvaltning.
Relevant återrapportering till referensgrupp utformas efter dialog med projektets intressenter.
Kommunikation

Se återrapportering.
Slutdatum

2018-06-30
Övrigt

Budgetmedel överförs till projektavdelningen innan påbörjad förstudie.
Projektbudget

Max 1 500 000:- (enmiljonfemhundratusen kronor)
Kodsträng
Ansvar

Organisation

Konto

Verksamhet

Projekt

Komponent

2517
Objekt

xxxx

Underskrift

X
Peter Lindvall
Regiondirektör
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Aktivitet

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1093
5 december 2017

Anna Adler

Regionstyrelsen

Revidering av bostadsförsörjningsplan 2018
Förslag till beslut

•

Revidering av Bostadsförsörjningsplan 2013-2018 påbörjas för att möjliggöra ett
beslut om antagande av ny bostadsförsörjningsplan i regionfullmäktige senast i
december 2018.

Sammanfattning

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar samt lag om
ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2013:866)
har kommunen (regionen) en planeringsskyldighet för bostadsförsörjningen. Syftet
med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige
under varje mandatperiod. Regionfullmäktige antog i oktober 2013, § 109, den nu
gällande planen som avser perioden 2013 – 2018.
Ärendet kommer att avrapporteras kontinuerligt i REX.
Ärendebeskrivning

Den nu gällande och av Regionfullmäktige antagna bostadsförsörjningsplanen avser
perioden 2013-2018 och behöver därför ses över och revideras under 2018.
Under perioden som nu gällande plan avser har situationen på boendemarknaden
förändrats avsevärt, inte minst med tanke på flyktingströmmarna. Det är därför
viktigt att planen revideras utifrån de nya förutsättningar samt att mål och planering
för bostadsbyggandet noga analyseras för att kunna möta de kommande behoven.
Detta arbete behöver även synkroniseras med de samhällsbyggnadsprojekt,
översiktsplaner, detaljplaner mm som för närvarande är aktuella inom regionen.
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Tjänsteskrivelse
RS 2017/1093

Bedömning

Då den nu gällande bostadsförsörjningsplanen avser perioden 2013-2018 behöver
arbetet med att revidera densamma startas upp för att kunna vara klar och antagen av
regionfullmäktige senast under december 2018.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1031
10 januari 2018

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Instruktion för regiondirektören
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen antar instruktion för regiondirektören.

Ärendet

Styrelsen skall enligt 7 kap. 2 § kommunallagen (2017:725) i en instruktion fastställa
hur direktören skall leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen skall också
fastställa direktörens övriga uppgifter.
I förarbetena (se prop. 2016/17:171 s. 380 f.) anges följande: ”Paragrafen anger att
styrelsen ska besluta om en instruktion av vilken det ska framgå hur direktören ska
leda förvaltningen under styrelsen samt vilka övriga uppgifter direktören ska ha. I
instruktionen måste styrelsen därför fastställa hur förvaltningen under direktören ska
se ut. I det inbegrips att bestämma om direktören ska vara chef för de andra
förvaltningscheferna. Det kan även vara lämpligt att förtydliga direktörens uppdrag
och arbetsuppgifter i relation till förvaltningscheferna. Det är vidare lämpligt att det
av instruktionen framgår inom vilka ramar direktören anställer personal vid sin
förvaltning samt formerna för medarbetar- och lönesamtal med de anställda. Det är
styrelsen som beslutar vilka av direktörens arbetsuppgifter som ska regleras i
instruktionen. Instruktionen bör dock tydliggöra vem av styrelsen eller direktören
som ska se till att olika uppgifter utförs och vem som ska hålla i interna och externa
kontakter i vissa frågor. I instruktionen kan styrelsen vidare ange de delegationer som
styrelsen beslutat att ge direktören.
Det finns i dag olika dokument som innehållsmässigt delvis omfattar samma ämnen
som en instruktion skall innehålla, t.ex. medarbetarkontraktet med regiondirektören.
Regiondirektören har utarbetat ett förslag till instruktion. Se bilaga. Den föreslås
antas.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
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2018-01-19
RS 2017/1031

Instruktion
Regiondirektörens ansvar och uppdrag
Detta dokument beskriver övergripande ansvar och beslutsbefogenheter för regiondirektören och svarar på krav i kommunallagen (2017:725) i 7 kap. 2 § om en instruktion till
direktören.
Regiondirektörens instruktion rör ansvar gentemot, inklusive uppdrag, inom tre områden:
regionstyrelsen, förvaltningsorganisationen samt regionens krisledning.

1 Regionstyrelsen
1.1 Regionstyrelsens uppdrag
Regiondirektören ansvarar inför och rapporterar till regionstyrelsen.
Regionstyrelsens ordförande är uttolkare av styrelsens uppdrag och regiondirektören ska
fortlöpande hålla ordförande informerad om hur uppdraget utvecklas. I regionstyrelsens
ordförandes uppdrag ingår också att regelbundet hålla utvecklingssamtal
(medarbetarsamtal) med regiondirektören.
Regiondirektören tillsätts och avvecklas av regionstyrelsen.
Regiondirektören företräder tillsammans med regionstyrelsens ordförande Region Gotland i
officiella sammanhang. Regiondirektören och regionstyrelsens ordförande ska i separat
dokument beskriva roll- och ansvarsfördelning för dessa kontakter samt tydliggöra i vilka
forum representation ska ske.
1.2 Regionstyrelsens uppsiktsplikt, styrning, ledning och samordning
Regiondirektören biträder regionstyrelsen i dess uppsiktsplikt över nämnder, bolag och
stiftelser och ska ta de initiativ som behövs med anledning av uppsiktsplikten.
I regiondirektörens uppdrag ingår också att företräda regionstyrelsen i styrning, ledning och
koordinering gentemot nämnder och bolag. Regiondirektören ansvarar för en strukturerad
och aktiv koncernledning och ska även verka för en fortlöpande utveckling av styrning,
ledning och samordning samt ta de initiativ som behövs för att uppnå fastställda mål.
Regiondirektören har det yttersta ansvaret för att säkerställa styr- och ledningsprocessen
samt stödprocesserna till politisk ledning och regionstyrelsens verksamhet. I ansvaret ingår
också att regionens löpande förvaltning hanteras rationellt och med god ekonomisk
hushållning. Regiondirektören ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet.
Regiondirektören ansvarar för beslut om samordning och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens.
1.3 Regionstyrelsens beredning, beslutsfattande, uppföljning
Regiondirektören har det yttersta ansvaret för beredningen av de ärenden som ska
behandlas av regionstyrelsen, dess utskott och beredningar samt regionfullmäktige.
Ansvaret innebär bland annat att det inför varje sammanträde ska finnas adekvat
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beslutsunderlag i de ärenden som ska behandlas så att alla partier som finns
representerade i styrelsen och i fullmäktige får nödvändig sakinformation från förvaltningsorganisationen vid beredning av ärenden till nämnd, regionstyrelsen och regionfullmäktige.
Regiondirektören ska genom förvaltningsorganisationen tillse att det finns föredragande
tjänstepersoner vid sammanträden med regionstyrelsen, utskotten och på begäran vid
regionfullmäktige. Detta innebär bland annat att tjänstepersoner ska kunna lämna
upplysningar i sakfrågor samt tillse att det finns nödvändig sakinformation och sakkunskap
tillgänglig i de ärenden som ska behandlas.
Regiondirektören ansvarar för att regionstyrelsens beslut verkställs.
Regiondirektören ansvarar för att regionstyrelsen fortlöpande informeras om frågor av vikt,
som relaterar till styrelsens uppdrag och ansvar.
Regiondirektören ska säkerställa att styrelsens beslutade delegationsordning följs och att
beslut anmäls till styrelsen.
Regiondirektören ska också på regionstyrelsens uppdrag ge underlag för styrelsens interna
kontroll och tillse att de kontrollmoment som utpekats analyseras och att åtgärder vidtas i
händelse av avvikelse.
Regiondirektören tecknar firma inom sitt ansvarsområde, såvida inte firma ska tecknas på
annat sätt enligt särskilda beslut.
1.4 Verksamhetsplanering, ekonomi och redovisning
Regiondirektören ansvarar för att underlag gällande regionens övergripande mål sammanställs och för att budgetförslag upprättas. Regiondirektören ska också tillse att underlag för
resursfördelning finns för beslut efter regionfullmäktiges beslut om strategisk plan och
budget. Regiondirektören ansvarar också för att en regionövergripande verksamhetsplanering sker utifrån strategisk plan och budget samt resursfördelning.
Regiondirektören ska ta initiativ och initiera dialog med regionstyrelsen om regionens
ekonomi avviker från beslutad budget och ge förslag på vilka åtgärder som behöver vidtas
med anledning av detta.
1.5 Regionfullmäktige
Regiondirektören ska närvara vid fullmäktiges möten och bistå presidiet för att kunna
lämna upplysningar i sakfrågor. Regiondirektören kan fullgöra detta uppdrag genom att
svara för att annan sakkunnig tjänsteperson finns närvarande vid fullmäktiges möte.
Regiondirektören får yttra sig i syfte att lämna sakinformation i alla regionfullmäktiges
ärenden.
Regiondirektören ansvarar för att regionfullmäktiges beslut verkställs och implementeras.

2 Förvaltningsorganisation
Regiondirektören är regionens ledande tjänsteperson. Regiondirektören strukturerar, leder
och samordnar förvaltningsorganisationen. Detta innebär bland annat att regiondirektören
ska verka för en tydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.
Regiondirektören ansvarar för förmedling av uppdrag och återrapportering till och från
förvaltningsorganisation och politisk organisation.
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Regionstyrelsen delegerar ansvaret för att arbetsmiljöuppgifter utförs till regiondirektören
och att vid behov fördela detta på ett tydligt sätt, samt även för uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Motsvarande gäller för miljöarbete samt för säkerhets‐ och trygghetsfrågor.
2.1 Förvaltningschefer och övriga direktörer
Till varje nämnd ska det knytas en ansvarig förvaltningschef. Regionstyrelsen har delegerat
beslutanderätten avseende anställning och avveckling av förvaltningschefer till regiondirektören som beslutar, efter samråd med berörd nämndsordförande samt regionstyrelsens ordförande (se gällande delegationsordning). Som grund för förvaltningschefernas uppdrag finns överenskommelsen mellan regionstyrelsen och berörd nämnd.
Regiondirektören har arbetsmiljöansvar gentemot förvaltningscheferna och genomför
regelbundet medarbetar- och lönesamtal med dessa. Regiondirektören ansvarar också för
att ledarkontrakt med dessa utarbetas och undertecknas.
Regiondirektören anställer och avvecklar direktörer relevanta för Region Gotlands styr- och
ledningsprocesser. Regiondirektören ansvarar för ledningsprocesserna rörande ekonomi,
kommunikation, HR, regional utveckling samt kvalitet- och digitalisering och ansvarar för att
samordningen mellan förvaltningscheferna och direktörerna sker.
2.2 Regionstyrelseförvaltningen
Regiondirektören är högste tjänsteman och chef för regionstyrelseförvaltningen.
Regiondirektören ska utöva arbetsgivarrollen över regionstyrelseförvaltningen enligt
gällande lagar, författningar och avtal.
Regiondirektören kan delegera förvaltningens operativa ledning till förvaltningschef och
tillsammans med denne utforma regionstyrelseförvaltningens organisation och
ledningsstruktur. Denna delegation kan även omfatta arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar
för förvaltningens direktörer. Regiondirektören kan utse biträdande regiondirektör.

3 Krisledning
Regiondirektören leder och samordnar regionens övergripande beredskaps‐ och
katastrofplanering.
Under kriser och extraordinära händelser ansvarar regiondirektören för att säkerställa
ledning och samverkan av det operativa arbete som händelsen kräver.
Regiondirektören stöttar krisledningsnämndens arbete och ska tillse att nämndens beslut
verkställs och implementeras i organisationen.
Inför och vid extraordinära händelser i fredstid och förhöjd beredskap leda, samordna och
tillvarata regionens resurser på ett optimalt sätt och vid behov samverka med externa
myndigheter och organisationer.
Se till att analyser utförs av vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur
dessa händelser kan påverka regionen.
Regiondirektören utser tjänsteman i beredskap (TIB).
I uppdraget ingår också att tillse att allmänsäkerhet, personsäkerhet och informationssäkerhet organiseras på ett lämpligt sätt.
Krisledningsnämndens ordförande fattar, i samråd med regiondirektören, beslut om en
uppkommen händelse är av sådan art att krisledningsnämnden ska aktiveras.
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RS 2016/866
23 januari 2018

Regionstyrelsen

Kultur- och fritidsberedning
Förslag till beslut

1. Kostnader för kultur- och fritidsberedning (KFB) skall belasta ansvar 1002.
2. Följande Instruktion för KFB antas.

Till arbetsutskottet (au)

Tolkning av au:s överläggningar
Ändamål

Kultur- och
1.
fritidsberedningen
(beredningen) ska bereda
ärenden inom kultur- och
fritidsområdet. Beredningens
ordförande ska i den
beredningen företräda
regionen i förhandling med
kommunala och statliga
myndigheter, institutioner,
föreningar och andra
intressenter.

För att avlasta regionstyrelsens
arbetsutskott ska Kultur- och
fritidsberedningen (KFB) bereda
och initiera kultur- och
fritidsärenden inom
regionstyrelsens
verksamhetsområde.
Beredningens ordförande
ska i den beredningen
företräda regionen i
förhandling med kommunala
och statliga myndigheter,
institutioner, föreningar och
andra intressenter.

Beredningen bereder svar på
externa och interna remisser
inom verksamhetsområdet.

2.

Beredningen kan väcka
ärenden till rsau och RS

3.

Regionstyrelsens presidium
anvisar vilka ärenden som skall
beredas av KFB eller
arbetsutskottet.
För ärenden som KFB berett
enligt presidiets anvisningar gäller
som huvudregel att samma ärende
inte också ska beredas av
utskottet.
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Arbetsformer

Beredningen ska arbeta
flexibelt och inte i
protokollerade
sammanträden.

4.

KFB ska vid möten avgöra sina
beredningsförslag. Vid mötena
förs mötesanteckningar på
ordförandens ansvar. Den som
under en mötespunkt anmäler
avvikande mening har rätt få
uppgift om detta införd i
mötesanteckningarna.

Beredningens förslag ska
avfattas i skrift och lämnas
till regionstyrelsens ordinarie
ärendeberedning för fortsatt
i beredning i styrelsens
arbetsutskott.

5.

Förslagen ska avfattas i skrift
och jämte mötesanteckningarna
för att lämnas till
regionstyrelsens ordinarie
ärendeberedning. för fortsatt
i beredning i styrelsens
arbetsutskott.

Beredningens förslag ska
dokumenteras i regionens
diariesystem.

6.

Förslagen och mötesanteckningar
ska dokumenteras i
regionens diariesystem.

Beredningens
sammansättning

Beredningens ledamöter,
ersättare och ordförande
utses av regionstyrelsen.

7.

Beredningens ledamöter,
ersättare och ordförande
utses av regionstyrelsen.

Beredningen kan på eget
initiativ och inom sig utse en
vice ordförande.

8.

Beredningen kan på eget
initiativ och inom sig utse en
vice ordförande.

Ordföranden får med
hänsyn till ärendets karaktär
inbjuda andra att lämna
synpunkter på ett ärendes
inriktning och omfattning.

9.

Ordföranden får med
hänsyn till ärendets karaktär
inbjuda andra att lämna
synpunkter på ett ärendes
inriktning och omfattning.

Organisation
och ekonomi

Inom
regionstyrelseförvaltningens
finns en kultur- och
fritidsavdelning med
utredningsresurser och
administration. Dessa
biträder beredningen inom
beslutade ekonomiska ramar
och enligt vad som i övrigt
överenskommits med
regiondirektören.

10.

Inom
regionstyrelseförvaltningens
finns en kultur- och
fritidsavdelning med
utredningsresurser och
administration. Denna
avdelning biträder
beredningen inom beslutade
ekonomiska ramar och enligt
vad som i övrigt
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Beredningens ledamöter
ersätts för förrättningar med
belopp motsvarande
förrättningsersättning enligt
11 § regionens regler om
ersättning till Region
Gotlands förtroendevalda.

11.

överenskommits med
regiondirektören.
Beredningens ledamöter
ersätts för möten med belopp
motsvarande
sammanträdesarvode och även i
övrigt enligt vad som följer av
regionens regler om
ersättning till Region
Gotlands förtroendevalda.

Enligt regionstyrelsens beslut 2017-12-13 § 373 inrättas från 2018-01-01 en politisk
beredning under regionstyrelsen för kultur- och fritidsfrågor.
Regionstyrelseförvaltningen fick då även i uppdrag att återkomma med förslag till
arbetsordning för beredningsgrupp kultur och fritid till regionstyrelsen arbetsutskott
2018-01-17.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1004
19 december 2017

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Remiss - Förslag till översiktsplan för Oskarshamns kommun
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att överlämna synpunkter till Oskarshamns kommun
enligt bifogat förslag till remissyttrande.

Sammanfattning

Oskarshamns kommun har tagit fram ett samrådsförslag till översiktsplan för
kommunen.
I översiktsplanen beskrivs hur kommunen vill främja en långsiktigt god utveckling
för bebyggelse och mark- och vattenanvändning i övrigt. Planen ska vara vägledande
vid detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. Planen ska också fungera
som plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklings- och
transportplaneringen.
I förslaget finns fem huvudstrategier för samhällsutvecklingen. I en av dessa ingår de
stora transport- och kollektivtrafikstråken. Dessa stråk är kuststråket-E22, riksväg
37/47, järnvägen Oskarshamn-Nässjö samt färjeförbindelsen till Gotland.
Förbättringar på stråken skulle innebära en ökad tillgänglighet och möjligheter till
snabbare och tidseffektivare transporter. Som exempel på insatser som behöver
göras är att bygga bort flaskhalsar på E22, förbättringar på väg 37 och 47, utbyggnad
av järnväg längs med Smålandskusten, järnvägssatsningen tänks föregås av
”superbussar” längs med sträckan, utveckling av en stark och konkurrenskraftig
hamnverksamhet, en kombiterminal för effektiva byten mellan transportslag och för
att öka möjligheterna till godstransporter via järnväg.
För en väl fungerande och attraktiv kollektivtrafik anges i planen att hela resan måste
ingå i planeringen. Vid strategiska bytespunkter ska det vara enkelt att byta mellan
olika transportslag.
Havs- och vattenmyndighetens arbete med att ta fram en havsplan över hela Sverige
pågår. I förslaget till översiktsplanen sägs att det underlag som kommer fram bör
ligga till grund för en fördjupning av översiktsplanen i delen Kust, skärgård och hav.
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Bedömning

I Gotlands kommunikationssystem är Oskarshamn en central punkt. Oskarshamn är
en viktig länk för både gods- och persontransporter, främst till och från målpunkter i
övriga Sverige.
Det är viktigt att det finns goda fortsättningar att enkelt och snabbt komma till/från
hamnen med olika trafikslag.
Möjligheterna för resenärer utan bil att använda kollektivtrafik för att resa vidare
både söderut och västerut måste förbättras. Kollektivtrafiken och färjetrafikens
tidtabeller måste bättre koordineras. Det är en viktig del i att förbättra ”hela resan”
för denna grupp.
De förbättringar som tas upp i planförslaget för att stärka de stora transport- och
kollektivtrafikstråken är mycket relevanta sett med utgångspunkt från Gotlands reseoch transportbehov.
Vad gäller havsplaneringen skulle det kunna vara av intresse att ta del av
Oskarshamns kommuns fortsatta arbete med sin fördjupade översiktsplan, och om
möjligt hitta samarbetsområden där.
Beslutsunderlag

- 2017-11-06 Remiss. Förslag till översiktsplan för Oskarshamns kommun
- Förslag till översiktsplan: www.oskarshamn.se/oversiktsplan
- 2017-12-19 Region Gotland, tjänsteskrivelse
- 2017-12-19 Region Gotland, förslag till remissvar
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsen

Ärende RS 2017/1004
1 februari 2018

Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 OSKARSHAMN

Remiss. Förslag till översiktsplan för Oskarshamns kommun
Oskarshamns kommun har gett Region Gotland tillfälle att under samrådet
lämna synpunkter på sitt förslag till översiktsplan.
Synpunkter

I Gotlands kommunikationssystem är Oskarshamn en central punkt. Oskarshamn är en viktig länk för både gods- och persontransporter, främst till och
från målpunkter i övriga Sverige. Genom goda förbindelser kan Gotland i
högre grad bli en del i de nationella transportsystemen.
Vi ser det som mycket positivt att kommunikationerna behandlas ingående i
planförslaget. De förslag till förbättringar som tas upp för att stärka de stora
transport- och kollektivtrafikstråken är mycket relevanta även sett med utgångspunkt från Gotlands rese- och transportbehov. Det gäller exempelvis förslagen till förbättringar på E22, riksväg 37/47, järnvägen Oskarshamn-Nässjö,
snabba busslinjer längs med Smålandskusten, med ev. senare järnväg, samt en
kombiterminal.
För Gotlands del vill vi särskilt framhålla vikten av att det finns goda förutsättningar att enkelt och snabbt komma till/från hamnen med olika trafikslag. Särskilt möjligheterna för resenärer utan bil att använda kollektivtrafik för att resa
vidare både söderut och västerut måste stärkas. Kollektivtrafiken och färjetrafikens tidtabeller måste koordineras bättre. Det är en viktig aspekt i att förbättra
”hela resan” för denna grupp och för att locka fler att resa mer hållbart.

Meit Fohlin
Regionstyrelsens ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör
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ÖVERSIKTSPLAN
OSKARSHAMNS KOMMUN
2050
INBJUDAN TILL SAMRÅD
Under tiden 6 november 2017 till den 22 januari 2018 finns det möjlighet att lämna sina
synpunkter på förslaget till ny översiktsplan över Oskarshamns kommun.
Översiktsplanen består av två delar:
Förslaget till översiktsplan
Konsekvensbeskrivning
I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bland
annat bebyggelse, samt mark- och vattenanvändning i övrigt.
Planen ska vara vägledande då kommunen fattar vardagsbeslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra
tillståndsprövningar.
Genom att redovisa den långsiktiga strategin för utvecklingen av den fysiska miljön, fungerar den som plattform
för kommunens medverkan i den regionala utvecklings- och transportplaneringen.
Översiktsplanen är vägledande, inte ett juridiskt bindande dokument.

Var kan man läsa förslaget?
Förutom på kommunens webbsida www.oskarshamn.se/oversiktsplan så kan du ta del av
förslaget på följande platser:
Biblioteken i Oskarshamn, Figeholm, Kristdala, och Påskallavik samt
skolbiblioteken Rödsleskolan och Valhallaskolan.
Biblioteksbussen
Turistbyrån Flanaden
Oscarsgymnasiet
Stadshuset
Vill ni ha ett eget tryckt exemplar av förslaget så hör av er till:
e-post: sbk@oskarshamn.se
eller telefon: 0491-88740
så skickar vi ett tryckt exemplar med posten.
Vilka är inbjudna att delta i samrådet?
Länsstyrelsen
Berörda kommuner och regionala organ (regional tillväxt, transportinfrastruktur bland annat)
Kommunmedlemmar och enskilda i övrigt.
Andra myndigheter
Bransch- och intresseorganisationer och lokala föreningar

var god vänd

Bokade samrådsmöten
På följande tider och platser kan ni få träffa oss och få mer information om förslaget samt lämna
egna synpunkter:
Figeholm 14 november kl 18:30 - Höganäslokalen, Vasagatan 4.
Påskallavik 15 november kl 18:30 - PRO-gården, Nedre Lotsgatan 2.
Kristdala 21 november kl 18:30 - NTO-lokalen, Nyhemsgatan 3
Bockara 22 november kl 18:30 - Församlingshemmet, Stora vägen
Vi bjuder på kaffe, te och fikabröd.

Vi kommer gärna till er!
Vill ni ha en genomgång av förslaget vid en tidpunkt som passar er så ta kontakt med oss och
föreslå en lämplig tidpunkt och plats så kommer vi! Även kvällstid eller helger om det passar er
bättre.
Kontakta oss:
Ingmarie Söderblom
ingmarie.soderblom@oskarshamn.se
0491-88149

Ida Cronquist
ida.cronquist@oskarshamn.se
0491-881 35

Synpunkter under samrådstiden
Under samrådstiden, 6 november 2017 till 22 januari 2018, kan ni lämna synpunkter till:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 OSKARSHAMN
Eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen
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Åsa Linder

Regionstyrelsen

Försäljning med köpekontrakt småhustomt – Othem Sundet 1
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Othem Sundet 1 enligt bilagt
köpekontrakt till en köpeskilling om 150 000 kronor.

Sammanfattning

Detaljplanen för kvarteret Grundet, Näset, Sundet mm Othem medger
bostadsbebyggelse på fastigheten Othem Sundet 1. Fastigheten är idag obebyggd och
ägs av Region Gotland. Tomten uppgår till 1 041 m² och har adress Flatstensgränd 2
i Slite. Teknikförvaltningen ha givit ett försäljningsuppdrag till ramavtalsupphandlad
fastighetsmäklare, ERA Gotland. Begärt pris uppgick till 150 000 kronor.
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ERA har nu fått ett bud i nivå med begärt pris. Inga andra bud har erhållits.
Budgivningen har nu avslutats. Budgivaren, Grzegorz Iglinski, har anmodats att
underteckna köpekontraktet. För att vinna laga kraft ska köpekontraktet godkännas i
ett beslut av regionstyrelsen. Under förutsättning att beslut fattas i regionstyrelsen
kan tillträde ske tidigast under februari 2018.
I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år,
med en byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta, annars utgår vite om 100
kr/kvm tomtyta.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot genomförd försäljningsprocess
och det köpekontrakt som upprättats. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen
beslutar att godkänna köpekontraktet avseende fastigheten Othem Sundet 1.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Köpekontrakt Othem Sundet 1
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF Mark o stadsmiljö
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21 november 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Del av Klinte Sicklings 1:116, fastighetsreglering
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
- att godkänna föreliggande överenskommelse avseende fastighetsreglering av
del av fastigheten Klinte Sicklings 1:116 till fastigheten Klinte Sicklings 1:55
som ägs av Maria Andersson (50%) och Daniel Hagman (50%).
Överenskommen ersättning uppgår till 200 000 kronor.

Sammanfattning

Fastigheten Klinte Sicklings 1:116 ägs av Region Gotland och har adress
Donnersgatan 42 och Sicklingsvägen 7 i centrala Klintehamn. Fastigheten omfattar
totalt 3 541 m² tomtyta. Aktuellt område utgörs av den norra delen av tomten och är
bebyggd med två tomtställda byggnader med eftersatt underhåll. Området bedöms
uppgå till cirka 700 m² tomtyta. På fastigheten driver Suderviljan Handelsträdgård i
Klintehamn. De två byggnaderna nyttjades tidigare av verksamheten men har
tomställts sedan några år tillbaka då nya lokaler uppförts på den södra delen av
fastigheten.
Fastighetsägarna till angränsande fastighet Klinte Sicklings 1:55 har kontaktat Region
Gotland för att få möjlighet att överta aktuellt område, inklusive byggnader, och
reglera in detta i sin egen angränsande småhusfastighet. Regionen har ingen
verksamhet i de aktuella byggnaderna utan dessa är tomma och står och förfaller.
Överenskommen ersättning har beräknats utifrån taxeringsinformation som räknats
om och uppräknats till 2017 års prisnivå. Beräknad ersättning har därefter stämts av
mot tidigare försäljningar på södra Gotland. Överenskommen ersättning uppgår till
200 000 kronor. Fastighetsägarna till Klinte Sicklings 1:55 bekostar samtliga
förrättningskostnader.
Regionstyrelseförvaltningen har nu tagit fram nödvändiga handlingar för ett
genomförande av överenskommelsen. Tillträde sker efter genomförd
fastighetsreglering.
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Rödmarkerat område avser del av Klinte Sicklings 1:116 som skall regleras in i Klinte
Sicklings 1:55

Bedömning

Aktuellt område avser tomtmark med två tomställda byggnader som inte längre
nyttjas av Region Gotland. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen
beslutar att godkänna föreliggande överenskommelse avseende fastighetsreglering av
del av fastigheten Klinte Sicklings 1:116 till fastigheten Klinte Sicklings 1:55 som ägs
av Maria Andersson (50%) och Daniel Hagman (50%). Överenskommen ersättning
uppgår till 200 000 kronor.

Beslutsunderlag

Bilaga 1

Överenskommelse fastighetsreglering

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall

Regiondirektör

Skickas till
TKF, Mark och stadsmiljö
SBF, Fastighetsförvaltningsavdelningen
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RS 2017/927
15 januari 2018

Anna Adler

Regionstyrelsen

Friköp av tomträtt Gotland Visby Cypressen 18
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

Försälja fastigheten Visby Cypressen 18, genom friköp av tomträtten till
tomträttshavarna, för en köpeskilling av 1 922 550 kronor.

Sammanfattning

Innehavarna av tomträtten för fastigheten Visby Cypressen 18, Aktiebolaget E-Hus,
har begärt att få friköpa tomträtten. Regionstyrelseförvaltningen har låtit ta fram ett
köpekontrakt för ett genomförande av affären. I gällande riktlinjer för försäljning av
fastigheter regleras att mark planerad för industri, handel och kontor ska priset
avspegla markens marknadsvärde. Med stöd av detta har en köpeskilling om
1 922 550 kronor beräknats för friköp av tomträtten.
Köpekontraktet reglerar att fastigheten ska tillträdas den dag då Regionstyrelsens
beslut om försäljning vunnit laga kraft, vilket sker tre veckor efter den dag då
Regionstyrelsens justerade protokoll anslagits i Regionens lokaler, Visborgsallén 19.
Rätten till tillträde är villkorat av att köpeskillingen erlagts i sin helhet. Parterna är
överens om att den i fastigheten upplåtna tomträtten ska upphöra och att köparen
ska ansöka om dödning av densamma. Alla kostnader förenade med köpet, såsom
för lagfart och inskrivning ska betalas av köparen.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ser inga skäl till varför tomträttshavarna inte skulle
medges att friköpa aktuell tomträtt Visby Cypressen 18. Förvaltningen konstaterar att
gällande riktlinjer ger stöd för ett friköp och att den köpeskilling som beräknats har
stöd i nämnda riktlinjer och föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att godkänna
föreslagen försäljning och upprättat köpekontrakt gällande fastigheten Visby
Cypressen 18.
Beslutsunderlag

Bilaga 1. Köpekontrakt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/868
19 december 2017

Karl Risp

Regionstyrelsen

Motion. Aktivt arbete mot rasism och våldsbejakande
extremism
Förslag till beslut till regionstyrelsen

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ansluta sig till SKL: s nätverk
mot rasism och diskriminering.

Förslag till beslut till regionfullmäktige

1. Motionen avstyrks i punkterna 1, 3 och 4.
2. Motionen bifalls i punkt 2.
3. I övrigt anses motionen besvarad med regionstyrelseförvaltningens yttrande.

Sammanfattning

Elin Bååth (FI) har lämnat in en motion till fullmäktige där hon föreslår följande:
•

Att Region Gotland ansluter sig till ECCAR

•

Att Region Gotland ansluter sig till SKL:s nätverk mot rasism och
diskriminering

•

Att Region Gotland upprättar en handlingsplan mot våldsbejakande
extremism

•

Att Region Gotland tillsätter en samordnare för arbetet mot rasism och
våldsbejakande extremism

Förslagen läggs utifrån ett resonemang om att rasismen i samhället och därmed också
på Gotland är närvarande både dolt i våra samhällsstrukturer och på senare tid
betydligt mera öppet. Den öppna rasismen exemplifieras av de aktiviteter som
nationalsocialistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen har genomfört på
Gotland.
Organisationen ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism) är grundad
av UNESCO och arbetar bland annat efter ett tiopunktsprogram mot rasism och
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diskriminering. På SKL finns ett nätverk som tar ECCAR: s tiopunktsprogram som
utgångspunkt för sitt arbete på området.
Ärendebeskrivning

Ärendet har beretts på enheten för social hållbarhet i regionstyrelseförvaltningen.
Kunskap för att göra en bedömning har inhämtats från SKL och polisen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en handlingsplan inte nödvändigtvis är det
bästa sättet att arbeta mot våldsbejakande extremism. SKL har under hösten
analyserat de kommunala handlingsplaner som finns på området och konstaterat att
framtagandet av handlingsplaner har företrädesvis skett utifrån en nationell lägesbild
och på så sätt inte blivit så verksamma lokalt som förhoppats. Vidare konstaterar
SKL att det finns svagt lagstöd, forskningsstöd och erfarenheter som motiverar att
alla kommuner ska anta handlingsplaner. Region Gotland har ett nära samarbete med
polisen i form av ett medborgarlöfte som fokuserar på tre områden – mängdbrott,
narkotika och våld. Dessa tre områden för samverkan är utvalda utifrån den lokala
lägesbild som polisen och Region Gotland tagit fram. Efter det att motionen
inkommit har Tekniska nämnden beslutat (25 oktober 2017, TN § 256) pröva hur
långt den kommunala vetorätten sträcker sig när det kommer till att kunna avstyrka
ansökan att disponera mark under Almedalsveckan kommande år.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer inte det som möjligt att utifrån nuvarande
ekonomiska ramar och sparbeting tillsätta en särskild samordnare för att arbeta mot
rasism och våldsbejakande extremism. Frågorna hanteras redan idag av
regionstyrelseförvaltningen genom samverkan med polis, länsstyrelsen och idéburen
sektor inom ramen för områdena integration och brottsförebyggande arbete.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att få i uppdrag att anslutas sig till SKL: s
nätverk mot rasism och diskriminering och ser detta som ett sätt att öka
medvetenheten om de strukturella hinder som Elin Bååth (FI) beskriver i sin motion.
Nätverket arbetar systematiskt med lärandet där man tillsammans praktiskt prövar,
lär av varandra, granskar och utvecklar kunskap. Nätverket innehåller kommuner
som arbetar utifrån den tiopunktsplan som lanserats av ECCAR men kräver inget
medlemskap i organisationen.
Regionstyrelseförvaltningen kommer under 2018 att fortsätta att leta efter både
nationella och internationella samverkanspartners utifrån de behov som finns lokalt
inom det aktuella området. Lämplig samverkan är i dagsläget inte fastställt och därför
bedömer regionstyrelseförvaltningen att det inte är aktuellt att ansluta sig till
organisationen ECCAR.
Beslutsunderlag

Motion: Aktivt arbete mot rasism och våldsbejakande extremism 2017-09-25
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Motion: Aktivt arbete mot rasism och våldsbejakande extremism
Till: Regionfullmäktige
Rasism finns överallt. Den finns i klassrum, på skolgårdar, i vården och på banken. Den finns på
gatan och på nätet. Ett sätt att beskriva detta är att rasismen är strukturell - det är inte så mycket en
fråga om enskilda fördomsfulla eller hatiska individer, utan en idé om människors olikheter och
olika värde som är inbyggt i samhällets alla strukturer - formella som informella. Även den som
tycker att rasism är fel kan därför omedvetet vara med och reproducera rasistiska strukturer. Det en
av svårigheterna med att arbeta antirasistiskt.
En annan svårighet, som blivit allt påtagligare de senaste åren, är den rakt motsatta: Att det finns
stora grupper i samhället som är öppet rasistiska och som aktivt driver rasistisk politik. När den av
regeringen tillsatte nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism undersökte kommunerna
visade det sig att just den högerextrema extremismen är den mest aktiva och vanligt förekommande.
Nazistiska och andra högerextrema organisationer och partier tar allt större utrymme i Europa,
Sverige - och på Gotland. I en intervju med Radio Gotland 2016 säger den nationella samordnaren
mot våldsbejakande extremism: ”Höstens hot mot poliser, åklagare och fastighetsuthyrare visar på
Gotlands största utmaning: de högerextrema.”1 Och i tidningen ETC:s undersökning framkommer
det att Gotland är det län i Sverige som har högst antal nazister (i form av NMR-sympatisörer) per
invånare.2 Hoten från nazistiska och högerextrema rörelsen är inte bara rasistiska, utan också
riktade mot HBTQ-personer och mot alla som anses vara ”folkförrädare”, och då i särskilt hög grad
mot feminister och vänsterpolitiker.
2017 gavs öppet nazistiska Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att hyra regionens mark under
Almedalsveckan, vilket ledde till att det demokratiska rummet krympte för många människor och
flera brott anmäldes. De uttalanden som gjordes i media från Region Gotland visade på en enormt
bristande beredskap för att hantera högerextrema våldsbejakande grupper.
Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism menar att kommunerna hittills inte tagit
ett tillräckligt stort ansvar i de här frågorna. Samtidigt visar undersökningen att just arbetet på lokal
nivå är helt avgörande i arbetet mot våldsbejakande extremism. Samordnaren skriver: ”Den högsta
politiska ledningen i kommunen måste ge ett tydligt mandat och skapa förutsättningar för
kommunala verksamheter att initiera, leda och utveckla det främjande och förebyggande arbetet

1

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6662720 2017-03-29

2

https://www.etc.se/inrikes/det-har-ar-den-svenske-nazisten 2017-09-18

mot våldsbejakande extremism.” Rent konkret uppmanas kommunerna bland annat att upprätta en
handlingsplan, samt tillsätta en lokal samordnare.3
Det enda sättet att komma till rätta med strukturella problem, är att angripa dem just på strukturell
nivå. Och stöd finns att få. ECCAR - European Coalition of Cities Against Racism, är en
samarbetsorganisation grundad av UNESCO, som flera svenska kommuner redan är medlemmar i.
ECCAR har tagit fram ett konkret tiopunktsprogram för aktiva insatser mot rasism, och genom att
gå med förbinder sig kommunen att ta fram en handlingsplan utifrån detta. På svensk nivå finns ett
liknande nätverk inom SKL som fungerar som ett stöd i att ta fram och arbeta med just ECCARs
tiopunktsprogram.
Det senaste årets händelser har visat på brister i förmågan att hantera rasism, nazism och
våldsbejakande extremism på Gotland. Det är hög tid att göra något åt det.

Därför föreslår jag

-

Att Region Gotland ansluter sig till ECCAR
Att Region Gotland ansluter sig till SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering
Att Region Gotland upprättar en handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Att Region Gotland tillsätter en samordnare för arbetet mot rasism och våldsbejakande extremism

Elin Bååth, Feministiskt initiativ
2017-09-07

3

Nationell strategi mot våldsbejakande extremism (2016) Regeringen.

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/586
21 december 2017

Lisa Stark

Regionstyrelsen

Motion. Inför Elevstödjare. Skapa bättre förutsättningar för
elever och lärare, få arbetstillfällen på köpet. Fredrik Gradelius
(C)
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med yttranden från barn- och utbildningsnämnden
samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Sammanfattning

Fredrik Gradelius (c) föreslår i en motion regionfullmäktige att uppdra åt barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utreda hur
man långsiktigt kan införa elevstödjare på alla våra skolor. Elevstödjarens uppgift
föreslås vara att stödja eleverna på rasterna så att lekarna blir rättvisa och
mobbningen stoppas. På så vis skulle lärarna få koncentrera sig på sitt pedagogiska
arbete. Elevstödjare skulle också kunna vara instegsjobb för personer som nyligen
avslutat sina studier på gymnasienivå.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har berett ärendet inför remiss till respektive
nämnd. Av tjänsteskrivelsen framgår bland annat att förvaltningen, redan idag,
arbetar med frågan om att rekrytera andra yrkeskategorier än lärare till skolan och att
elevstödjare är en yrkeskategori som är aktuell.
Förvaltningen bedömer således att motionärens förslag redan är omhändertaget och
att vidare utredning inte är nödvändig för att nå målet som förslagsställaren önskar.
Ärendebeskrivning

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för yttrande.
Bedömning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tycker att förslaget är bra och beskriver att
man redan idag arbetar i den riktningen. Samtidigt finns ekonomiska begränsningar
för vad som kan göras. Förvaltningen har tidigare sökt och tilldelats särskilda
statsbidrag för elevstödjare och lärarassistenter för barn i de yngre åldrarna.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/586

Motsvarande ansökan har lämnats och beviljats för innevarande läsår.
Sammanfattningsvis är förvaltningens bedömning att frågan redan är omhändertagen.
Regionstyrelseförvaltningen delar utbildnings- och arbetslivsförvaltningens
bedömning och föreslår att motionen anses besvarad med den lämnande
informationen.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden § 111 (2017-10-24)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 107 (2017-10-25)
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-11

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-25

GVN § 107

Remiss. Motion. Inför Elevstödjare. Skapa bättre
förutsättningar för elever och lärare, få
arbetstillfällen på köpet.

GVN 2017/120
GVN AU § 97

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•

Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med utbildningsoch arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse

Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har remitterat motion om införande av
elevstödjare, med underrubriken Skapa förutsättningar för elever och lärare, få
arbetstillfällen på köpet, till de båda utbildningsnämnderna.
Förvaltningen har utarbetat en nämndgemensam tjänsteskrivelse.
Av tjänsteskrivelsen framgår bland annat att förvaltningen, redan idag, arbetar med
frågan om att rekrytera andra yrkeskategorier än lärare till skolan och att elevstödjare
är en yrkeskategori som är aktuell.
Förvaltningen bedömer således att motionärens förslag redan är omhändertaget och
att vidare utredning inte är nödvändig för att nå målet som förslagsställaren önskar.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet förslog man att förvaltningen ges i uppdrag att genomföra
redaktionella ändringar för nämndens behandling av ärendet samt att besluta i
enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Remiss från regionstyrelsen inklusive motion, 2017-06-30
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-11
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Chefen för gymnasieskolan Lena Nordström.
Yrkanden
Ordförande, Saga Carlgren (V) föreslår att i enlighet med förvaltningens förslag
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Chef Grundskolan

Ärende BUN 2017/528 och GVN 2017/120
11 oktober 2017

Lena Nordstöm
Chef för gymnasiet och vuxenutbildningen

Barn- och utbildningsnämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över remiss från regionstyrelsen om införande av
elevstödjare.
Förslag till beslut

•

Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse

Bakgrund/sammanfattning

Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har remitterat motion om införande av
elevstödjare, med underrubriken Skapa förutsättningar för elever och lärare, få
arbetstillfällen på köpet, till de båda utbildningsnämnderna.
Yttrande ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den 29 september.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar redan idag med frågan om att
rekrytera andra yrkeskategorier än lärare till skolan. Elevstödjare är en yrkeskategori
som är aktuell. Andra exempel är lärarassistenter och socialpedagoger.
Förvaltningen bedömer att motionärens förslag redan är omhändertagen och att
vidare utredning inte är nödvändig för att nå målet som förslagsställaren önskar.
Förvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad med förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Ärendebeskrivning

Förslagsställaren vill att utbildningsnämnderna ges i uppdrag att utreda möjligheten
att anställa elevstödjare på varje skola. Dels ur ett elevperspektiv, att elever får en
större trygghet i skolan om fler vuxna finns i deras olika miljöer, och dels ur ett
arbetsmiljöperspektiv, att låta lärare vara lärare och ge möjlighet till avlastning från
”icke-pedagogiska” aktiviteter genom att anställa andra yrkeskategorier.
Förslagsställaren ser också en möjlighet att få in människor i instegsjobb1 och väcka
nyfikenhet för fortsatt arbete i skolan efter utbildning.

1Instegsjobbb

kommer att försvinna. Det kommer att bli en anställningsform som heter
Introduktionsanställning som ersätter, särskilt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd och
traineejobb
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Region Gotland

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun@gotland.se
alt registrator-gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803
Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2017/528 och GVN 2017/120

Bedömning

Det här är ett bra förslag och redan idag arbetar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i den här riktningen. I kompetensförsörjningsplanen beskrivs arbetet
med rekrytering av medarbetare.
Det här är naturligtvis också en fråga om ekonomi. Att ha elevstödjare på varje skola
och på varje rast medför en kostnad. Under åren 2017–2019 har barn- och
utbildningsnämnden ett sparbeting om 42,5 miljoner kronor.
För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är sparbetinget för motsvarande
period, 13 miljoner kronor. Utrymme för utökat antal elevstödjare inom befintlig
budget saknas.
Däremot finns möjligheten att söka riktade statsbidrag. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, tillsammans med de fackliga organisationerna. har en
överenskommelse om att söka bidrag för elevstödjare och lärarassistenter (alternativa
yrkeskategorier) vid ansökan om riktade statsbidrag för de yngre åldrarna.
För 2016/2017 beviljades ca 6 miljoner kronor för detta ändamål och motsvarande
summa är ansökt för under läsåret 2017/18.
Förvaltningens bedömning är att frågan redan är omhändertagen och att vidare
utredning inte är nödvändig för att nå målet som förslagsställaren önskar.
Om staten i en framtid ändrar inriktning på styrningen av skolan så att riktade
statsbidrag upphör så är frågan aktuell att lyfta och utreda.
Beslutsunderlag

Remiss från regionstyrelsen inklusive motion
Förvaltningens tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Chef Grundskolan

Ärende BUN 2017/528 och GVN 2017/120
17 oktober 2017

Lena Nordstöm
Chef för gymnasiet och vuxenutbildningen

Barn- och utbildningsnämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över remiss från regionstyrelsen om införande av
elevstödjare.
Förslag till beslut

•

Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse

Bakgrund/sammanfattning

Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har remitterat motion om införande av
elevstödjare, med underrubriken Skapa förutsättningar för elever och lärare, få
arbetstillfällen på köpet, till de båda utbildningsnämnderna.
Yttrande ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den 29 september.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar redan idag med frågan om att
rekrytera andra yrkeskategorier än lärare till skolan. Elevstödjare är en yrkeskategori
som är aktuell. Andra exempel är lärarassistenter och socialpedagoger.
Förvaltningen bedömer att motionärens förslag redan är omhändertagen och att
vidare utredning inte är nödvändig för att nå målet som förslagsställaren önskar.
Förvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad med förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Ärendebeskrivning

Förslagsställaren vill att utbildningsnämnderna ges i uppdrag att utreda möjligheten
att anställa elevstödjare på varje skola. Dels ur ett elevperspektiv, att elever får en
större trygghet i skolan om fler vuxna finns i deras olika miljöer, och dels ur ett
arbetsmiljöperspektiv, att låta lärare vara lärare och ge möjlighet till avlastning från
”icke-pedagogiska” aktiviteter genom att anställa andra yrkeskategorier.
Förslagsställaren ser också en möjlighet att få in människor i instegsjobb1 och väcka
nyfikenhet för fortsatt arbete i skolan efter utbildning.

1Instegsjobbb

kommer att försvinna. Det kommer att bli en anställningsform som heter
Introduktionsanställning som ersätter, särskilt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd och
traineejobb
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Region Gotland

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun@gotland.se
alt registrator-gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803
Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2017/528 och GVN 2017/120

Bedömning

Det här är ett bra förslag och redan idag arbetar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i den här riktningen. I kompetensförsörjningsplanen beskrivs arbetet
med rekrytering av medarbetare.
Det här är naturligtvis också en fråga om ekonomi. Att ha elevstödjare på varje skola
och på varje rast medför en kostnad. Under åren 2017–2019 har barn- och
utbildningsnämnden ett sparbeting om 42,5 miljoner kronor.
För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är sparbetinget för motsvarande
period, 13 miljoner kronor. Utrymme för utökat antal elevstödjare inom befintlig
budget saknas.
Däremot finns möjligheten att söka riktade statsbidrag. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, tillsammans med de fackliga organisationerna. har en
överenskommelse om att söka bidrag för elevstödjare och lärarassistenter (alternativa
yrkeskategorier) vid ansökan om riktade statsbidrag för de yngre åldrarna.
För 2016/2017 beviljades ca 6 miljoner kronor för detta ändamål och motsvarande
summa är ansökt för under läsåret 2017/18.
Förvaltningens bedömning är att frågan redan är omhändertagen och att vidare
utredning inte är nödvändig för att nå målet som förslagsställaren önskar.
Om staten i en framtid ändrar inriktning på styrningen av skolan så att riktade
statsbidrag upphör så är frågan aktuell att lyfta och utreda.
Beslutsunderlag

Remiss från regionstyrelsen inklusive motion
Förvaltningens tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Motion
Till fullmäktige i Region Gotland

Inför elevstödjare.

Skapa bättre förutsättningar för elever och lärare, få
arbetstillfällen på köpet.
Bakgrund:
Med anledning av att skolan har höga krav på elever i
lärandet och att eleverna har helt nya förutsättningar att
kommunicera via sociala medier, detta sätter större press
på barnen och allt fler har svårt att samla sig till lektionerna.
På lärare ställs krav på undervisningen men också att vara
med i de svängningar som sker på rasterna. Det visas i en
undersökning om befolkningens hälsa att var femte elev
mår dåligt och att det viktigaste för att lyckas i livet är att
gå ut skolan med godkända betyg.
Om eleverna får stöd på rasterna, av någon som hjälper till
så att lekarna blir rättvisa och mobbingen stoppas innan det
sker, så skulle fler få en bra skolgång att se tillbaka på och
vi skulle få fler som går ut med fullständiga betyg. Till det
skulle vi också få lärare som kan koncentrera sig på
pedagogikens utmaningar. Vi skulle också få ett instegsjobb
för de som nyligen avslutat sina studier på gymnasienivå att
få sitt första jobb och se om läraryrket och skolvärlden är
något som passar dem.
Därför föreslår jag:
Att Fullmäktige uppdrar åt BUN och GVN att utreda hur man långsiktigt
kan införa elevstödjare på alla våra skolor.

Lärbro 2017-06-19
Fredrik Gradelius

Tjänsteskrivelse
RS 2017/1052
8 december 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Motion. Inrätta ett ungdomsfullmäktige i Region Gotland
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Motionen avslås.

Ärendet

Då tjänstgörande ersättaren Eva Gustafsson har i en motion föreslagit
regionfullmäktige att Region Gotland skall undersöka förutsättningarna för att inrätta
ett Ungdomsfullmäktige. Detta fullmäktige skulle vara ett rådgivande organ till
regionens nämnder m.fl. i frågor som rör unga.
Från 1 januari 2018 gäller enligt 8 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) att nämnderna
skall verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster. Av förslagen till
nya reglementen framgår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – efter kulturoch fritidsnämnden – skall svara för ungdomsverksamheten medan regionstyrelsen
skall svara för övergripande samordning av regionens behov av samråd. Sålunda
finns det redan stöd för att samråda med ungdomar.
Från Karlstads kommuns ledningskontor har uppgiften lämnats att det går åt en
heltidstjänst för att administrera Ungdomsfullmäktige, som därutöver har en budget
på 200 tkr för resor, utbildning och liknande poster åt ledamöterna i fullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen får erinra om att regionen drar ned på administrativa
tjänster. Vid sådant förhållande saknas, om inte annan verksamhet samtidigt tas bort,
förutsättningar för regionstyrelseförvaltningen att administrera ett
Ungdomsfullmäktige. På grund härav föreslås att motionen avslås.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Motion till fullmäktige Region Gotland
Inrätta ett Ungdomsfullmäktige i Region Gotland
Det är den vuxna generationens ansvar, alltså bland annat vi ledamöter i
fullmäktige, som ska föra vidare kunskapen om demokrati, till våra barn
och ungdomar. Vi behöver skapa ett forum där ungdomar känner sig
delaktiga och där de vet att de kan påverka sin egen vardag och framtid.
Som fullmäktige är sammansatt idag är medelåldern ganska hög.
Centerpartiet vill öka engagemanget hos unga. Vi behöver trygga
generationsväxlingen i vår demokrati. För att fostra och framförallt
uppmuntra ungdomar till att ta ansvar för demokratin, måste de få känna
att det går att påverka politiken. Finns det då ett Ungdomsfullmäktige
som är ett rådgivande organ till kommunens nämnder, styrelser och bolag
i frågor som berör unga, så har vi skapat det forum som så väl behövs för
Region Gotlands demokratiska framtid.
Ungdomsfullmäktige skall ha insyn i de demokratiska systemen, driva och
argumentera för frågor som berör ungas vardag. Ledamöternas uppgift är
att representera de unga på Gotland utan partipolitisk koppling.
Det finns andra kommuner, bland annat Karlstad kommun, som
framgångsrikt inrättat ett Ungdomsfullmäktige och som har varit igång i
flera år. Gotland kan använda sig av deras erfarenhet, men även andra
kommuners erfarenheter, till exempel Göteborgs, Nynäshamns, Botkyrkas
och Nyköpings, för att få kunskap om vad som krävs för att inrätta ett
Ungdomsfullmäktige på Gotland.
Därför föreslår jag
Att Region Gotland undersöker förutsättningarna för att inrätta ett
Ungdomsfullmäktige.
Stenkyrka 2017-11-20
Eva Gustafsson (C)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/1122
15 januari 2018

Lotta Israelsson

Regionstyrelsen

Information. Förebyggande arbete mot kränkande
särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens förslag till fortsatt arbete inom Region Gotland
mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier, inklusive
aktiviteter, fastställs.

•

Arbetet återrapporteras till regionstyrelsen senast 2018-09-20.

Bakgrund

Med anledning av #metoo-upprop från kvinnor världen över har regionstyrelsen gett
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
−

redovisa hur det förebyggande arbetet mot kränkande särbehandling, sexuella
trakasserier och trakasserier på grund av kön i Region Gotlands förvaltningar
och bolag kan stärkas ytterligare.

−

redovisa hur Region Gotland säkerställer att utsatta medarbetare, brukare
eller kunder har kännedom om vilka möjligheter som finns att få stöd och
hjälp inom Region Gotland.

Nuläge

Region Gotland har sedan flera år en jämställdhetsplan och även riktlinjer mot
kränkande särbehandling. Region Gotland är tydliga med att nolltolerans gäller
avseende kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av
kön.
Chefer och medarbetare har alla ansvar och skyldigheter att uppmärksamma och
signalera vid missförhållanden eller utsatthet. Närmaste chef har det formella
ansvaret för att åtgärder vidtas. Det är även chefens ansvar och skyldighet att
förebygga och vid händelse se till att kränkning eller trakasserier omedelbart upphör.
Riktlinjerna ska regelbundet göras kända i samtal på arbetsplatser och det finns ett
samtalsstöd framtaget för att underlätta dessa diskussioner. I det individuella
medarbetarsamtalet ska alltid frågor om kränkande tendenser och samarbetsproblem
tas upp.
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Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/1122

I det fall någon upplever sig kränkt eller utsatt för trakasserier ska detta utredas
skyndsamt. Det är företagshälsovården som på uppdrag av arbetsgivaren hanterar
dessa utredningar med bistånd från HR.
Jämställdhetsplanen och riktlinjen mot kränkande särbehandling gås alltid igenom på
den årliga regionövergripande arbetsmiljöutbildningen där chefer och skyddsombud
deltar.
Uppföljning sker i årsredovisningen där förvaltningarna ska kommentera hur rutinen
för kränkande särbehandling har gjorts känd inom förvaltningen.
För att säkerställa att brukare och kunder har kännedom om vilka möjligheter som
finns att få stöd och hjälp inom Region Gotland finns framtagna rutiner utifrån
gällande lagar och avtal. Inom socialförvaltningen till exempel Lex Sarah. Inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns patientnämnden och Lex Maria och inom
utbildning- och arbetslivsförvaltningen finns en tydlig hantering enligt Skollagen.

Åtgärder framåt

Region Gotland ska ytterligare stärka det förebyggande arbetet mot sexuella
trakasserier och kränkande särbehandling genom följande.
Riktlinjer mot kränkande särbehandling
•

Säkerställa att alla medarbetare har kännedom om riktlinjen med särskilt
fokus på vart man ska vända sig i händelse av upplevelse av trakasserier.
Detta sker genom dialoger på arbetsplatsträffar. Som stöd ska framtaget
diskussionsmaterial användas.

•

Säkerställa att utredning/omhändertagande av anmälda ärenden sker
skyndsamt och rättssäkert.

•

Se till att utbildningsinsatser för chefer och nyckelpersoner för ytterligare
kompetenshöjning inom området genomförs.

Värdegrundsarbetet
Under 2018 ska arbetet intensifieras med att ta fram en gemensam definition kring
Region Gotlands värdeord.
•

Definitioner av Region Gotlands värdeord ska tas fram. Regionens alla chefer
ska delta i framtagandet. Medarbetare, fackliga representanter, skyddsombud
och politiker ska involveras i arbetet.

•

Arbetet ska förankras och spridas i alla verksamheter. I samband med arbetet
kring definitionerna, tas även ett diskussionsmaterial fram som tar hänsyn till
normkritiskt tänkande i vidare mening (inkluderar alla
diskrimineringsgrunderna) och som sen diskuteras på alla arbetsplatser.

•

Konsultstöd för detta arbete ska upphandlas.

Arbetet har påbörjats i koncernledningen under hösten 2017 och ska fortsätta under
2018. Fackliga representanter och skyddsombud ska vara delaktiga i processen.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/1122

Regiondirektören är ytterst ansvarig.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att arbetet med de ovan föreslagna
aktiviteterna fortgår för att stärka arbetet samt att säkerställa att medarbetare, kunder
och brukare har kännedom om vilket stöd och hjälp som finns inom Region
Gotland.

Beslutsunderlag

Riktlinje mot kränkande särbehandling http://gotland.se/92824
Samtalsstöd till Riktlinjen mot kränkande särbehandling
Jämställdhetsplan http://gotland.se/78271
Aktivitetslista jämställdhetsplan

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Diskussionsunderlag till APT - kränkande särbehandling
D = Diskussionsfråga. Låt gruppen resonera och diskutera fritt innan svar utifrån
Region Gotlands riktlinjer läses upp till hela gruppen.
I= Information till gruppen.
D: Vad är kränkande särbehandling och vad är sexuella trakasserier?
Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera
arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs
utanför arbetsplatsens gemenskap (AFS 2015:4). Ge exempel utifrån riktlinjen om
det behövs.
Sexuella trakasserier är ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en
medarbetare. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar och
bilder som är sexuellt anspelande och nedvärderande. Ge exempel utifrån riktlinjen
om det behövs.

D: Varför utsätter man andra för kränkande särbehandling och sexuella
trakasserier?
Trakasserierna är vanligtvis ett sätt att utöva makt. För den som trakasserar är målet i
många fall inte främst att trycka ner någon annan utan att stärka sin position.

D: Vilka utsätts?
Vem som helst kan utsättas för trakasserier oavsett kön, socialklass, eller arbetsplats.
Utstötning och utfrysning kan förekomma på alla nivåer.

D: Vem vänder man sig till, om man känner sig utsatt?
Acceptera aldrig att utsättas för kränkande särbehandling. Tala om klart och tydligt
för den som trakasserar dig att beteendet är oönskat och att du vill att det ska
upphöra. Om detta inte hjälper be någon annan att framföra din vilja.
Uppmärksamma alltid chef eller arbetsledare och skyddsombud om vad som
försiggår. Sök snabbt personligt stöd hos någon du känner förtroende för.

Region Gotland
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D: Vem vänder man sig till, om den som kränker är närmaste chefen eller
annan som man är beroende av?
Om det kränkande beteendet kommer från din närmaste chef, vänd dig till närmaste
överordnad chef eller HR-chef.

D: Hur skulle du agera om du blev utsatt för kränkande särbehandling och/eller
sexuella trakasserier? Hur skulle du agera om det kom till din kännedom att
någon kollega blivit utsatt? Skulle du säga ifrån?
Låt gruppen resonera fritt.

I: Vad händer med det jag berättar? Sekretess? Kan jag vara anonym?
Händelsen ska alltid utredas och dokumenteras med handlingsplan. Handläggningen
ska ske under samma sekretess som andra personalärenden. Det går att göra en
anonym anmälan i Ritisk men då behöver man vara medveten om att
arbetsgivaren/chefen har svårt att följa upp och vidta åtgärder.

I: Vilken hjälp finns att få för den som är utsatt?
Företagshälsovården kan stödja både individen och personalgruppen.

D: Hur kan vi tillsammans arbeta för att förebygga kränkande särbehandling
och sexuella trakasserier?
•
•
•
•

Ingen bör medverka till att dölja kränkande särbehandling även om risker för
eventuella lojalitetskonflikter kan uppstå
Visa respekt och acceptera varandras olikheter
Ge socialt stöd till drabbade arbetskamrater
Våga ta ställning mot utfrysning och utstötning

Visa för APT-gruppen vart samtliga kan hitta riktlinjerna för kränkande
särbehandling (Personalhandboken/policy/riktlinjer/kränkande särbehandling)

Bilaga

Region Gotland

Aktiviteter och årlig uppföljning av jämställdhetsplan 2016–2018

Aktiviteter och årlig uppföljning av jämställdhetsplan 2016–2018
Arbetsförhållanden (Diskrimineringslagen 3 kap 4 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

Mål 1.1
Kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet upplever
att de behandlas lika och har
likvärdiga rättigheter i arbetet.

Kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet upplever i högre
grad att arbetsförhållanden är
likvärdiga jämfört med föregående
år.

1. Översyn av policys och riktlinjer inom
Region Gotland för att säkerställa att
genusperspektivet beaktas.

Ledningskontoret,
förvaltning

I samband med översyn av policys
och riktlinjer ska genusperspektivet
alltid finnas med i analysen

Kontinuerligt under
2016–2018. *

2. Upprätta ett samtalsunderlag kring
lika och likvärdiga rättigheter som ska
användas på arbetsplatsträffar.

Ledningskontoret,
förvaltning

Samtalsunderlag framtaget

2016

3. Genomför arbetsplatsträffar med hjälp
av framtaget samtalsunderlag.

Förvaltning, chef

Upplevelsen av lika och likvärdiga
rättigheter mäts i medarbetarenkät

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Redovisa andelen oönskad
deltidsanställning samt redovisa vilka
åtgärder som har vidtagits

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Mål 1.2
I Region Gotland arbetar
kvinnor och män på den
sysselsättningsgrad som
önskas.

Andelen oönskade
deltidsanställningar har minskat för
kvinnor och män jämfört med
föregående år

Registrera all oönskad deltidsanställning
i HR-systemet. Ta fram åtgärdsplan för
att vidta åtgärder som minskar andelen
oönskad deltidsanställning.

Förvaltning, chef

Mål 1.3
I Region Gotland överstiger
sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.

Kvinnors och mäns sjuktal har
minskat jämfört med föregående år.

1. Kartlägg sjuktal på enhets-,
avdelnings- och förvaltningsnivå.

Förvaltning, chef

2. Identifiera enheter som har ett högt
sjuktal och vidta åtgärder för att sänka
sjuktalet.

Förvaltning, chef

Redovisa vilka åtgärder som har
vidtagits och om sjuktalet har
förändrats.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

3. Identifiera enheter som befinner sig
i riskzonen att höja sjuktalet och vidta
åtgärder i förebyggande syfte.

Förvaltning, chef

Redovisa vilka åtgärder som har
vidtagits och vilka effekter det har
fått.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.
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Andel av kvinnor/män som har hel- och deltidsanställning 2014-12-31

100%

85%

80%

Kvinnor

Andel visstidsanställda, månadsavlönade, av samtliga anställda 2014-12-31

Män

Män

69%

13%

Kvinnor

60%

10%
0%

40%

20%

40%

60%

80%

100%

24%

20%

10%

7% 5%

Sjuktal, december 2013 - november 2014

0%
Syssgrad 100% Syssgrad 75-99 % Syssgrad 1-74 %

6,0%
4,0%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-12-31

Män

96%

Kvinnor
70%

93%
75%

80%

85%

90%

95%

10,0%

15,0%

20,0%

Kvinnor

Män

I Region Gotland har kvinnor och män samma möjligheter?

Män
31,6%

5,0%

2,0%

100%

15,5%

Kvinnor
0,0%

2,9%

0,0%

Andel deltider av totala antalet anställda (tillsvidareanställda) 2014-12-31

Män

5,2%

25,0%

30,0%

35,0%

80,0% har svarat ja

Kvinnor
0,0%

56,0% har svarat ja
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Min fysiska arbetsmiljö är tillfredsställande

Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete

Män

Män

3,8

Kvinnor

Kvinnor

3,6
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

4,1

5,0

4,0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Min psykosociala arbetsmiljö är tillfredsställande

Män

3,6

Kvinnor

3,6
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
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Förvärvsarbete och föräldraskap (Diskrimineringslagen 3 kap 5 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

Mål 2.1
Kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet har
likvärdiga möjligheter att
kombinera föräldraskap och
arbete.

Kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet upplever i
högre grad att de har likvärdiga
möjligheter att kombinera
föräldraskap och arbete jämfört
med föregående år.

1. Upplevelsen om likvärdiga möjligheter
diskuteras utifrån det samtalsunderlag som
tas fram under mål 1.1 aktivitet 2 och 3.

Förvaltning, chef

Upplevelsen av likvärdiga rättigheter
mäts i medarbetarenkät.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

2. Se över förläggning av mötesstruktur
och arbetstider.

Förvaltning, chef

I medarbetarsamtalet och samtal
vid arbetsplatsträffar.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Mål 2.2
Kvinnor och män ska ha
likvärdiga möjligheter till uttag
av föräldradagar och vård av
barndagar.

Skillnaden mellan kvinnors och
mäns uttag av föräldradagar och
vård av barndagar har minskat
jämfört med föregående år.

1. Kartlägg uttag av föräldraledighet
och vård av barn.

Förvaltning, chef

Redovisning av statistik från
HR-systemet

Kontinuerligt under
2016–2018. *

2. Upprätta en rutin kring hur arbetsgivaren
upprätthåller kontakten med och förmedlar
viktig information till medarbetare under
föräldraledighet.

Ledningskontoret

Rutin framtagen.

2016

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Genomsnittligt uttag av föräldraledighetsdagar
perioden december 2013–november 2014

Män

Genomsnittligt uttag av "vård av barn" dagar
perioden december 2013– november 2014

Män

6,3%

Kvinnor

11,3%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

0,9%

Kvinnor
0,0%

1,4%
0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

På min arbetsplats är det möjligt att förena arbete och föräldraskap

Män

4,1

Kvinnor

4,0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
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Trakasserier (Diskrimineringslagen 3 kap 6 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Mål 3.1
I Region Gotland råder
nolltolerans avseende
kränkande särbehandling,
sexuella trakasserier och
trakasserier på grund av kön.

Kvinnor, män och personer med annan
könsidentitet ska vara införstådda med hur
Region Gotland arbetar med kränkande
särbehandling, sexuella trakasserier och
trakasserier på grund av kön.

1. Riktlinjer för kränkande särbehandling, sexuella
trakasserier och trakasserier på grund av kön
ska diskuteras på en arbetsplatsträff.

Förvaltning, chef

Följs upp i medarbetarenkät

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Ledningskontoret

Rutin framtagen.

2016

2. Upprätta ett samtalsstöd som hjälper chefer att
genomföra förebyggande samtal om kränkande
särbehandling, sexuella trakasserier och
trakasserier på grund av kön vid en
arbetsplatsträff.

Tid

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Har du av chef/kollega under de senaste 12 månaderna
utsatts för trakasserier/mobbning?

Män

2,0% har svarat ja

Kvinnor
0,0%

3,0% har svarat ja
1,0%

2,0%

3,0%

Antal kvinnor som utsatts för trakasserier/mobbning på grund av:

annat
könsöverskridande identitet
funktionshinder
religion
ålder
Sexuell läggning
etnisk tillhörighet
kön

80
0
7
0
8
1
1
8
0

20

40

60

80

4,0%
Antal män som utsatts för trakasserier/mobbning på grund av:

annat
könsöverskridande identitet
funktionshinder
religion
ålder
Sexuell läggning
etnisk tillhörighet
kön

10
0
3
1
0
0
1
1
0

2

4

6

8

10
Sida 5 av 9

Region Gotland

Bilaga om Aktiviteter och årlig uppföljning av jämställdhetsplan 2016–2018

Rekrytering (Diskrimineringslagen 3 kap 7 och 9 §§)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

Mål 4.1
Region Gotland ska verka för en
jämn könsfördelning inom
samtliga yrkesgrupper.

Andelen av det underrepresenterade
könet ska öka i de yrkesgrupper som
inte är jämnt fördelade.

Kartlägg könsfördelningen inom samtliga
yrkesgrupper på förvaltningsnivå och vidta
åtgärder som bidrar till att det
underrepresenterade könet ökar.

Förvaltning, chef

Redovisa vilka åtgärder som har
vidtagits och vilka effekter det
har fått.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Mål 4.2
Region Gotlands rekryteringar
ska vara fria från
diskriminering.

Alla chefer ska ha insikt om regionens
rekryteringsprocess utifrån ett
genusperspektiv.

3. Rekryteringsprocessen ses över utifrån
ett genusperspektiv för att säkerställa att
rekrytering inte utgår ifrån stereotypa
värderingar.

Ledningskontoret

Översyn genomförd.

2016

4. En utbildning i rekryteringsprocessen
utifrån ett genusperspektiv tas fram
och erbjuds till alla chefer.

Ledningskontoret

Andelen chefer som har
genomgått utbildningen

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Medarbetare, fördelning kvinnor och män 2014-12-31

22,6%
Kvinnor
Män
77,4%
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Utbildning och kompetensutveckling (Diskrimineringslagen 3 kap 8 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

Mål 5.1
I Region Gotland har kvinnor,
män och personer med annan
könsidentitet likvärdiga
möjligheter till yrkesutveckling
och karriärmöjligheter.

Kvinnor, män och personer med annan
könsidentitet upplever i högre grad att de
har likvärdiga möjligheter jämfört med
föregående år.

Alla medarbetare ska ha en individuell
kompetensutvecklingsplan med
individuella mål som är kopplade till
verksamhetens mål.

Förvaltning, chef

Mäts i medarbetarenkät

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Chefer, fördelning kvinnor och män 2014-12-31

Kvinnor

100%

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

Män

Män

80%

69%
50% 50%

60%

4,0

Kvinnor

48% 52%

0,0

31%

40%

4,2
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

4,0

5,0

20%
0%

Koncernledningsgruppen

Avdelningschefer

Enhetschefer

Jag upplever att jag har de karriärmöjligheter jag önskar
inom Region Gotland

I mitt senaste medarbetarsamtal planerade vi gemensamt min
kompetensutvecklingsplan

Män

4,0

Kvinnor

Män

3,1

Kvinnor

3,1
0,0

1,0

2,0

3,0

3,7
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
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Lönefrågor (Diskrimineringslagen 3 kap 10–11 §§)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

Mål 6.1
I Region Gotland förekommer
inte osakliga löneskillnader på
grund av kön.

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor
och män har minskat jämfört med
föregående år.

Aktiviteter är framtagna i Handlingsplan
för jämställda löner 2016-2018.

Ledningskontoret,
förvaltning.

Årlig lönekartläggning och analys
som underlag för eventuell justering
i handlingsplanen.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Lönekartläggning 2014

Medellön (kr/mån) 2014-06-30 utan hänsyn tagen till arbetsvärdering

Kvinnor

Män

Fast kontant månadslön

80000

30574

31000
30000

70000
60000

29000

50000

28000

40000

27000

30000

26988

26000

20000
10000

25000

0

Kvinnor

Män

Arbetsvärderingsintervall
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Medianlön (kr/mån) 2014-06-30 utan hänsyn tagen till arbetsvärdering

28000

27479

27500
27000
26500
26000
25500
25000

24742

24500
24000
23500
23000
Kvinnor

Män
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INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 1 februari 2018,
Remissvar. Ansökan från Draupner Energy
Sverige AB om undersökningstillstånd för olja
och gasformiga kolväten i Boge, Gotland.
Bergsstaten har remitterat en ansökan från
Draupner Energy Sverige AB ang. undersökningstillstånd för olja och gasformiga kolväten inom ett
område benämnt Boge.
Region Gotland har antagit ett flertal policydokument i arbetet för en hållbar utveckling. En
central fråga i detta arbete är att ersätta fossila
bränslen med långsiktigt hållbara energikällor för
att minska utsläppet av koldioxid. En framtida
eventuell utvinning av olja på Gotland motverkar
denna önskade utveckling och regionstyrelseförvaltningen anser därför att ansökan bör
avstyrkas.

Ytterligare medlemmar står i begrepp att säga upp sig
inom en mycket snar framtid. Redan till vårterminen
kommer det att ha uppstått nya vakanser. Vakanser som
troligen blir svåra att få återbesatta av legitimerade
behöriga lärare.
Lärarnas Riksförbund 2017-12-11

Regionstyrelseförvaltningen/Enheten för
samhällsplanering. 2018-01-08

SON § 170 Sammanfattning av ekonomiskt läge
socialförvaltningen
I juli 2017 tillskrev socialförvaltningen, på uppdrag
av socialnämnden, regionfullmäktige om
socialförvaltningens ekonomiska läge. I ärendet
beskrivs orsakerna till den ekonomiska obalansen
vilket också beskrivs i delårsrapport 2. Enligt den
senaste ekonomiska prognosen som togs fram per
augusti befarades ett underskott på cirka 27 mnkr.
Sett till det ekonomiska utfallet fram till oktober,
vilket beskrivs i månadsrapporten, ser läget nu
bättre ut men det kommer att bli ett underskott
och en bedömning är att underskottet kan landa
runt 20 mnkr.
Socialnämnden 2017-12-06

Svårt att behålla och rekrytera legitimerade
lärare inom Region Gotland
Med anledning av en välgrundad farhåga om att
skolan på Gotland kommer att ha svårt att behålla
och rekrytera legitimerade lärare i önskvärd
utsträckning vill vi med denna skrivelse rikta
ansvariga politikers uppmärksamhet på det aktuella
läget bland Lärarnas Riksförbunds medlemmar i
Region Gotland. Våra medlemmar finns företrädesvis i grundskolans senare årskurser och i
gymnasiet samt i Studie- och yrkesvägledarkåren.
De senaste årens svaga insatser från Region
Gotland när det gäller att uppfylla läraravtalets
intentioner beträffande lön och arbetsvillkor, har medfört
att den irritation som tidigare fanns över arbetsgivarens
brister härvidlag, har övergått i en uppgivenhet eller
ilska som fått flera av våra medlemmar att lämna yrket
och/ eller Gotland.
Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

